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On the Wings of History

W dziejach Polski, liczących wiele wieków, 25 lat to bardzo niewiele. Ale historia
toczy się w różnym tempie. Czasami bardzo monotonnie, niewiele zmieniając
w życiu kolejnych pokoleń. Są też w niej momenty niebywałych przyspieszeń,
kiedy nazajutrz nic już nie przypomina dnia wczorajszego. / In Poland’s history,
which spans many centuries, 25 years is very little. But history unfolds at varying
speeds. Sometimes it is monotonous, with little change in the lives of succeeding
generations. There are also moments of unprecedented acceleration,
when each new day is nothing like the day before.
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So it was 1050 years ago, when a little-known prince
named Mieszko brought his realm into the Christian fold.
So it was in the times of King Kazimierz, later known as ‘the
Great’, when Poland made the great civilisational leap from
wood to stone.
The last quarter century has been such a period of exceptional acceleration and enormous historical change. The
lengthening perspective favours an increasingly fuller and
more accurate appraisal, such as in the publication 10-15-25,
Polish Transformation. From Suspense to Success.
Its short, synthesising texts show the essence of Poland’s
Quarter Century of Freedom, reminding us how much our
country has changed and how wonderfully it has taken advantage of the great, historic opportunity for transformation. The most outstanding European and world analysts
and statesmen write and speak on the subject. Their views
correspond well with Polish assessments, including those
of the architects and major figures of the quarter century.
Here, fortunately, there isn’t any of the din of current politics, which is capable of distorting the greatest achievements
and most beautiful ideas. Thanks to this, it is easier to see that
success is the common achievement of all Poles, as well as of
politicians from the most diverse points of our public scene.
Such solidary pride in Poland and united responsibility is
very much needed today. Dark clouds are once again gathering over the international firmament, which has been calm
for 25 years. The great national achievements of the Quarter
Century of Freedom, including Poland’s permanent anchoring in NATO and the European Union, are a guarantee of
our security. But we are also always in need, as when we
faced our great opportunity 25 years ago, of wise and solidary
cooperation to strengthen Poland.

Tak było przed 1050 laty, kiedy mało znany w Europie
książę Mieszko ochrzcił swoje państwo. Tak było za króla Kazimierza, z czasem zwanego Wielkim, kiedy Polska
dokonała ogromnego cywilizacyjnego skoku, z drewnianej
stając się murowaną.
Takim okresem wyjątkowego wprost przyspieszenia
i ogromnej dziejowej zmiany jest też ostatnie ćwierćwiecze.
Wydłużająca się perspektywa sprzyja coraz pełniejszemu
i sprawiedliwemu jego zbilansowaniu, takiemu jak w wydawnictwie 10 – 15 – 25. Polska transformacja. Od niepewności do sukcesu.
W krótkich, syntetycznych tekstach pokazuje ono istotę
polskiego Ćwierćwiecza Wolności. Uświadamia, jak bardzo
zmieniło nasz kraj, jak znakomicie wykorzystaliśmy szansę
wielkiej, dziejowej przemiany. Piszą i mówią o tym najwybitniejsi analitycy i mężowie stanu, europejscy i światowi.
Ich wypowiedzi dobrze korespondują z polskimi ocenami,
w tym architektów i głównych bohaterów ćwierćwiecza.
Nie ma tu, na szczęście, zgiełku bieżącej polityki, potrafiącego wykoślawić największe dokonania i najpiękniejsze
idee. Dzięki temu lepiej widać, że sukces jest wspólnym
osiągnięciem wszystkich Polaków, także polityków z najróżniejszych miejsc naszej sceny publicznej.
Takiej solidarnej dumy z Polski i solidarnej za nią odpowiedzialności bardzo dzisiaj potrzebujemy. Nad pogodnym
przez ćwierćwiecze międzynarodowym nieboskłonem na
powrót gromadzą się ciemne chmury. Gwarancją naszego bezpieczeństwa jest wielki ogólnonarodowy dorobek
Ćwierćwiecza Wolności, w tym trwałe zakorzenienie Polski
w NATO i Unii Europejskiej. Ale trzeba nam też, tak jak
w obliczu wielkiej szansy sprzed 25 lat, mądrego i solidarnego współdziałania, zawsze wzmacniającego Polskę.
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Polska transformacja zaczynała się od olbrzymiej niepewności,
ale również od wielkiej nadziei na dobre zagospodarowanie
odzyskanej wolności. Oceniając ją po latach jako proces i projekt,
trzeba uznać, że był to duży sukces. / Polish transformation began
with enormous suspense, but also with great hope for developing
the regained freedom in the right way. Years later, assessing it
as a process and a project, one must acknowledge
that it was a success.

www.mttp.pl/25
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej / President of the Republic of Poland
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introduction

Polska
transformacja
1989–2014
Poland’s Transformation, 1989-2014

Współczesnym trudno bezstronnie i jednoznacznie orzekać o wydarzeniach, których byli
uczestnikami. Ćwierć wieku to jednak wystarczająco długo, by uspokoić emocje i spojrzeć
z dystansem na zmiany, które zaszły w naszym kraju i w Europie. / It is difficult for contemporaries to be
a fair and unequivocal judge of events in which they participated. A quarter of a century, however, is a sufficient length

For many Poles, the events of 1989 symbolise the
beginning of the extraordinary transformation that
changed the social, economic and civilisational shape of
the country. These events were also the prelude to changes that have made it possible, by now, for eleven former
Eastern Bloc countries to join the European Union.
Indisputably, the last quarter century has been the best
period in Poland’s history – we have seen the country
grow in wealth, standard of living, civilisational attainments, and the great development of entrepreneurship.
For PZU, the subject of Poland’s transformation is in
a certain manner symbolic, as – on a micro-scale – the
company has travelled a similar road. Having been an
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of time to calm emotions and to look objectively at the changes that have occurred in our country and in Europe.

Wydarzenia 1989 r. są dla Polaków symbolem
początku niezwykłej transformacji, która odmieniła społeczne, gospodarcze i cywilizacyjne oblicze
kraju. Były również preludium do zmian, które do
dziś umożliwiły już 11 państwom dawnego bloku
wschodniego przyłączenie się do wspólnej Europy.
Bezdyskusyjnie ostatnie 25 lat to najlepszy okres
w polskiej historii. Byliśmy świadkami wzrostu zamożności kraju, dobrobytu ludzi, postępu cywilizacyjnego, ale także wielkiego rozwoju przedsiębiorczości.
Dla PZU temat polskiej transformacji jest w pewien sposób symboliczny, gdyż – w mikroskali – firma przebyła podobną drogę. Jako instytucja działająca

institution that operated throughout the communist period,
for many years after 1989 it struggled to find itself in the new
situation. The basis of its new strategy, however, entailed a complete farewell to the behemoth of the past era. Today PZU leads
the insurance market in this part of Europe, and policies under the Polish company’s logo can also be bought in Ukraine,
Lithuania, Latvia, and Estonia.
Such a transformation also occurred at PKN Orlen. Although millions of Poles remember the logo of CPN perfectly
well, the Orlen brand, which replaced it, has led the ranking of
most valuable Polish brands for several years. PKN Orlen today is the largest company in Central Eastern Europe, and having
established itself on four European markets, it is expanding into
the American continent and thus becoming a global company.
Today, thanks to Poles’ hard work and determination we
are living in an entirely different country, a different Europe,
and a different world. We want to use the opportunity of the
anniversary of the overthrow of the anti-humanist system
– communism – and the anniversary of accession to the European Union and NATO to consider to what degree the ethos
of those events could be an inspiration in building a modern
and competitive Poland and Europe.
We believe that this publication, which is a collection of the
opinions and comments of outstanding figures, including the
architects of change in Poland, will promote a better understanding and proper evaluation of the road we have travelled.
We also expect that it will be a reminder of the values that,
regardless of the historical moment, have been the foundation
of the Old Continent – which is today being swept by a wave of
nationalisms and conflicts of interests thus raising uncertainty
and anxiety among its inhabitants.
We wish you an enjoyable reading experience!

przez cały okres komunizmu już po 1989 r. przez wiele lat
próbowała odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Podstawą
nowej strategii stało się jednak ostateczne rozliczenie i pożegnanie z Molochem, czyli duchem minionej epoki. Dziś
PZU jest liderem rynku ubezpieczeniowego w tej części
Europy, a polisy z logo polskiej firmy można kupić także
na Ukrainie, Litwie, Łotwie i w Estonii.
Taką przemianę przeszedł też Polski Koncern Naftowy
ORLEN. Choć miliony Polaków doskonale pamiętają logo
CPN, to właśnie marka ORLEN, która je zastąpiła, od kilku
lat jest liderem rankingu najcenniejszych polskich marek.
PKN jest dzisiaj największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, a swoją działalność na czterech rynkach europejskich poszerza o nowe na kontynencie amerykańskim,
stając się tym samym globalną firmą.
Dziś dzięki ciężkiej pracy i determinacji Polaków żyjemy w zupełnie innym kraju, innej Europie, innym świecie.
Chcemy wykorzystać rocznicę obalenia systemu antyhumanistycznego, jakim był komunizm, rocznicę przystąpienia
do Unii Europejskiej i NATO, aby zastanowić się nad tym,
na ile etos tamtych wydarzeń może być inspiracją w budowie nowoczesnej i konkurencyjnej Polski oraz Europy.
Wierzymy, że niniejsza publikacja – będąca zbiorem
opinii i komentarzy wybitnych autorów, w tym architektów
przemian w Polsce – pozwoli lepiej zrozumieć i właściwie
ocenić drogę, jaką przeszliśmy. Liczymy również, że przypomni o wartościach, które bez względu na moment historyczny były fundamentem Starego Kontynentu, przez który
dziś przetacza się fala nacjonalizmów i konfliktów interesów,
co wzbudza niepewność i niepokój jego mieszkańców.
Zapraszamy do lektury!

Jacek Krawiec

Andrzej Klesyk

Prezes zarządu PKN ORLEN SA / President & Chief Executive Officer

Prezes zarządu PZU SA / President & Chief Executive Officer
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„Europa powinna odgrywać
ważną i aktywną rolę
w procesie kreowania instytucji
dostosowanych do świata
wielobiegunowego. UE
dysponuje doświadczeniem
w osiąganiu porozumień
i kompromisów. Jednak
aby wykorzystywać to
doświadczenie, Stary Kontynent
musi być zjednoczony.
Obecność Polski w Europie, z jej
optymizmem i doświadczeniem
historycznym, może okazać
się kluczowa” / “Europe should
play an active and important
role in the process of creating
institutions for the multi-polar
world. The European Union
has experience in reaching
consensus and compromise.
To do that though, the Old
Continent has to be united.
And Poland’s presence in Europe,
with its optimism and historical
experience, may be crucial”
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ANALYSIS

DrgnięciA

globalnej
szachownicy

na

A stirring on the global chessboard
Małgorzata bonikowska

Wielkie zmiany w Polsce i Europie Środkowej były możliwe nie tylko dzięki
energii obywateli, lecz także dzięki wahnięciu w globalnym układzie sił.
W 1989 r. w miejsce dwubiegunowego świata zaczął się tworzyć nowy,
multipolarny ład oparty na konieczności współpracy. / The great changes
in Poland and Central Europe were possible not only thanks to the energy
of citizens, but also thanks to a shift in the global balance of power.
In 1989, the bi-polar world began to give way to a new multi-polar order
based on necessity for cooperation.
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Polska transformacja była częścią gwałtownych zmian
zachodzących na całym świecie. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej odzyskały wolność, bo o to walczyły, ale
przede wszystkim dlatego, że przestały istnieć siły, które
to uniemożliwiały. Poland’s transformation was part of a dramatic
change occurring throughout the world. The countries of Central
Eastern regained their freedom because they struggled for it, but
above all because the forces that could stop them had ceased to exist.

Gdy imperium komunistyczne zaczęło rozchodzić się w szwach, Polska stała się pierwszym obszarem testowania możliwości, które otwierała ta
zmiana – najpierw w 1980, a później w 1989 r. Definiując się na nowo, kraj funkcjonował w płynnej,
transformującej się rzeczywistości międzynarodowej. Brak zagrożeń militarnych umożliwił koncentrację na rozwoju wewnętrznym. Niemniej na
jego przebieg silnie oddziaływały globalne trendy:
rozwój handlu i finansów, zmiany w łańcuchach
dostaw, rozwój technologii i komunikacji, rosnąca współpraca międzynarodowa, upodabnianie
się i uzależnianie państw od siebie. Zrozumienie
tych procesów oraz roli, jaką odgrywały w przemianach w Polsce i na świecie, jest konieczne, by
dobrze zaprojektować rozwój polskiego państwa
w przyszłości.

When the communist empire began to fall
apart, Poland became the testing ground of new
opportunities that came with the change – first
in 1980, and later in 1989. Defining itself anew, it
functioned in fluid, and changing, international
conditions. The absence of a military threat made
it possible to concentrate on domestic development.
Nevertheless, Poland’s new shape was strongly affected by global trends: the development of trade
and finance, changes in the supply chain, developments in technology and communications,
growing international cooperation, and the mutual
convergence and interdependence of states. Understanding these processes and the role they played
in the transformation in Poland and the world
is necessary in order to plan development of the
Polish state in the future.

Upadek binarnego świata

The downfall of the bipolar world

Wiek XX zweryfikował kilka epokowych koncepcji, zwłaszcza nacjonalizm, faszyzm i komunizm, które zaprowadziły świat na skraj zagłady.
Zmotywowało to liderów państwowych do eksperymentów politycznych, gospodarczych i społecznych, takich jak ONZ czy integracja europejska.
Jednocześnie świat tkwił w klinczu konfrontacji
dwóch potęg cementowanym przez groźbę nowej,
totalnej wojny nuklearnej.
4 czerwca 1989 r. miał wymiar symboliczny:
w tym samym dniu na dwóch krańcach świata

The 20th century tested several epochal concepts,
particularly nationalism, fascism and communism,
which all had brought the world to the edge of destruction. National leaders were thus motivated to
political, economic, and social experiments such as
the United Nations and European integration. At
the same time, the world was stuck in the confrontation between two superpowers, and held in place
by the new threat of total nuclear war.
June 4 1989 had a symbolic dimension: on
this day, at two ends of the earth, the communist
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ideologia komunistyczna otrzymała mocne ciosy. Polacy
głosowali w pierwszych wolnych wyborach po II wojnie
światowej, a Chińczycy protestowali przeciw partii komunistycznej. Binarny świat zaczął się rozpadać. Obóz komunistyczny upadł, a Stany Zjednoczone – moralny i militarny
lider sił demokratycznych – świętowały zwycięstwo w zimnej wojnie.
W kolejnych latach świat testował funkcjonowanie pod
panowaniem liberalnego hegemona, a Zachód przeżywał
najlepszy okres w swoich dziejach: pokoju, stabilizacji i dobrobytu. Co prawda upadek bipolarnej równowagi uwolnił
nacjonalizmy grup etnicznych pozostających dotychczas
w ramach większych struktur państwowych (rozpad Jugosławii i wojny na Bałkanach, wojny w Czeczenii, masakry
w Rwandzie, wojna w Kosowie i wiele innych konfliktów),
jednak atrakcyjność modelu społecznego Zachodu po „wyczerpaniu się” systemu radzieckiego była bezsporna. Europa
zintegrowała się i poszerzyła, a przewaga na płaszczyźnie
politycznej, gospodarczej i strategiczno-militarnej dały
USA możliwość „projekcji siły”, której nie miało żadne
inne państwo w dziejach świata. Symbolem amerykańskiej
potęgi i optymizmu, który nastąpił po upadku ZSRR, była
interwencja USA w Zatoce Perskiej (1990–1991). Odbyła
się przy prawnym i moralnym wsparciu ONZ oraz w świetle kamer. Zdawało się, że w pozimnowojennym świecie
istotnie nastąpił „koniec historii”.

238
Tyle porozumień o wolnym handlu (FTA) zostało zawartych
po 1989 r. Przez cały okres zimnej wojny podpisano 21 takich
dokumentów / The number of free trade agreements (FTA)
concluded after 1989. During the entire Cold War period
21 such documents were signed.
Źródło/Source: WTO

ideology received strong blows. Poles voted in their first
free elections since the WWII, and the Chinese protested
against the communist party. The bipolar world began to fall
apart. The communist camp disintegrated, and the United
States – the moral and military leader of the democratic
forces – celebrated its victory in the Cold War.
In the succeeding years, the world tried to function under the domination of a liberal hegemon, while the West
experienced the best period in its history: peace, stability
and prosperity. The fall of the bipolar balance ‘freed’ the
nationalism of ethnic groups remaining within the framework of larger state structures (the break-up of Yugoslavia
and war in the Balkans, the war in Chechnya, the massacres
in Rwanda, the war in Kosovo and many other conflicts);
however, the attractiveness of the West’s social model after the ‘exhaustion’ of the Soviet system was indisputable.
Europe integrated and enlarged, while the United States’
dominance in the political, economic and strategic-military
spheres gave it the ability to project power unlike any state
in world history had ever possessed. The symbol of American power and optimism after the fall of the USSR was the
United States’ intervention in the Persian Gulf (1990-1991),
which occurred with the legal and moral support of the
United Nations and in the light of the cameras. It seemed
that in the post-Cold War world, the ‘end of history’ had
truly happened.

W stronę wielobiegunowej rzeczywistości

Zamachy na Nowy Jork i Waszyngton 11 września 2001 r.
zakończyły jednak Pax Americana – i zapoczątkowały „wojnę z terroryzmem”, pokazując, że bardziej prawdopodobna
jest teza o „zderzeniu cywilizacji”. Kontrole na lotniskach
zamieniły się w piekło, a każdy muzułmanin na Zachodzie
zaczął być podejrzany o powiązania z Al-Kaidą. Interwencji USA w Afganistanie nikt nie kwestionował, ale wojna
w Iraku spowodowała, że świat zaczął kontestować moralne prawo Amerykanów do ingerowania w sprawy innych.
USA utraciły twarz idealnego demokraty, na czym ucierpiał
mandat całego Zachodu do sprawowania przywództwa na
coraz bardziej globalizującej się planecie. Poczucie to osłabił
jeszcze kryzys gospodarczy, który nadszarpnął również wizerunek Unii Europejskiej jako ekonomicznej potęgi, źródła
stabilności i wzoru do naśladowania.
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Towards a multi-polar world

Bieguny wpływu zaczęły przesuwać się z Europy do
Azji, czemu sprzyjała rosnąca siła gospodarcza i polityczna Chin. Jednocześnie następowało usieciowienie relacji
międzynarodowych, tworzenie nieformalnych grup państw
(G8, G20, BRICS, ASEM itd.), wzrost znaczenia mocarstw
regionalnych (Turcja, Indonezja, Indie) i konwergencja gospodarcza, nienotowana do tej pory w historii. Świat wkroczył w erę upodabniania się państw pod względem gospodarczym, a także ścisłych sieciowych relacji politycznych
i ekonomicznych. Droga do współczesnego ładu wiodła
zatem od świata dwubiegunowego, poprzez okres dominacji jednego supermocarstwa, do świata wielobiegunowego,
o którego losach nie decyduje już jedno państwo czy też
grupa państw – współzależności są bowiem zbyt silne.

However, the attacks on New York and Washington on
September 11 2001 ended the Pax Americana and began
the ‘war on terror’, showing that the theory about a ‘clash of
civilisations’ was likelier. Airport security became a purgatory and every Muslim in the West began to be suspected
of association with Al-Qaeda. The United States’ intervention in Afghanistan was not questioned by anyone, but after
the war in Iraq, the world began to dispute the Americans’
moral right to interfere in the affairs of others. The United States lost its image as an ideal democracy, which had
earned it a mandate from the entire West to be the leader
of an increasingly globalised planet. This feeling was weakened further by the economic crisis, which also undermined
the image of the European Union as an economic power,
a source of stability and a model to follow.
The poles of influence began to shift from Europe to
Asia, due to the growing economic and political power of
China. At the same time, the networking of international
relations was taking place, informal groups of countries
emerged (G8, G20, BRICS, ASEM, etc.), the regional powers (Turkey, Indonesia, and India) became increasingly important and a previously unseen convergence of the world
economy ensued. The world entered an era where states
aligned themselves on the basis of their economies, as well
as close, networked political and economic relations. The
road to the contemporary order thus led from the bipolar
world through a period of domination by one superpower
to a multipolar world whose fate is no longer decided by one
state or even by a group of states, as the interdependences
are becoming too strong for that to happen.

Globalizacja, informatyzacja, urbanizacja

Sieciowa, globalna i współzależnościowa natura świata
jest efektem megatrendów, które ujawniły się po zakończeniu zimnej wojny. Globalizacja przyniosła zbliżenie
cywilizacji, wzrost skali kontaktów międzyludzkich i międzykontynentalnych, konwergencję gospodarek i rozrost
wielonarodowych firm, których przychody są większe niż
niejednego państwa. Zaowocowała przemieszczaniem się
produkcji do krajów z tańszymi kosztami prowadzenia
działalności gospodarczej, co zmieniło charakter gospodarek krajów rozwiniętych, spowodowało wzrost gospodarczy
państw biedniejszych i umożliwiło wyciągnięcie z biedy setek milionów obywateli Afryki, Ameryki Południowej i Azji.

Udział wybranych krajów w globalnym PKB
Share of selected countries in global GDP

1989

2000

2010

USA

25.4

23.9

19.9

UE* / EU*

28.3

24.7

20.2

3.8

7.0

13.3

Chiny / China
Japonia / Japan

9.7

7.6

5.5

Indie / India

3.1

3.7

5.6

Brazylia / Brazil

3.5

2.8

2.8

Rosja* / Russia*

3.9

2.6

2.9

22.3

27.7

29.8

pozostałe / remainder

Globalisation, computerisation,
urbanisation

The networked, global, and interdependent nature of the
world is the effect of the megatrends that appeared after
the end of the Cold War. Globalisation brought civilisations
together, the growth of interpersonal and intercontinental
contacts, the convergence of economies, and the expansion
of multinational companies, whose revenues are larger than
those of many countries. The movement of production to
countries with cheaper costs of doing business flourished,
changing the nature of economies in developed countries,

*Dane dla UE obejmują PKB jej członków w danym roku /
Data for the EU is comprised of the GDP of its members in the given year
*w przypadku Rosji dane za 1989 r. dotyczą ZSRR / In the case of Russia, data for 1989 concerns the USSR
Źródło: MFW, USDA / Source: IMF, USDA
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Globalizacja nie miałaby takiego zasięgu, gdyby nie rewolucja internetowa i rozwój technologii,
w tym mobilnych. Na zmianach tych skorzystały
też kraje, które rozpoczęły transformację, w tym
Polska. Dzięki innowacjom nastąpił wzrost bezpieczeństwa transportu kolejowego i lotniczego,
rozwój elektroniki, automatyki i robotyki, genetyki,
medycyny i biotechnologii.
Zjawiska te wpłynęły na obniżenie cen produktów i usług, a rozwój globalnej klasy średniej
spowodował wzrost masowej konsumpcji oraz
zmiany kulturowo-społeczne, zarówno na Zachodzie, jak i w krajach rozwijających się. Dobra niegdyś luksusowe zaczęły być powszechnie dostępne
i częściej zmieniane. Tańsze podróże umożliwiły
rozwój międzynarodowego biznesu i turystyki na
skalę nieznaną nigdy wcześniej. Zwiększyły także
zasięg międzynarodowych migracji, pociągając
wzrost niepokojów społecznych i nacjonalizmów.
Powszechna wszędzie telewizja ukazała ogrom rozwarstwień między grupami społecznymi, krajami
i kontynentami. Zmienił się też styl życia milionów ludzi, włączając w to ewolucję tradycyjnego
modelu rodziny. Strukturę społeczną wielu krajów
zmieniła też szybka urbanizacja. W Europie już ok.
70 proc. osób mieszka w miastach, w regionie Azji
i Pacyfiku blisko 45 proc.

leading to economic growth in poorer countries,
and pulling hundreds of millions of citizens of Africa, South America and Asia out of poverty.
Globalisation would not have had such reach
if not for the internet revolution and the development of technology, including mobile phones.
These changes were also utilised by the countries
that had begun their transformations, such as Poland. Thanks to innovations, rail and air transport
became increasingly safe, and electronics, automation, robotics, genetics, medicine, and biotechnology developed.
These phenomena had an impact on lowering
the prices of goods and services, and the global
growth of the middle class caused an increase in
mass consumption and in socio-cultural changes
both in the West and in the developing countries.
Goods that had once been luxuries began to be
universally available and more quickly replaced.
Cheaper travel made possible the development
of international business and tourism on a scale
previously unknown. The extent of international
migration increased, leading to rising social
anxieties and nationalisms. The universal reach
of television showed the enormous differences
between social groups, countries and continents.
The lifestyle of millions of people changed, bringing evolution to the traditional model of the family as well. The social structure of many countries
was also changed by rapid urbanisation. In Europe already around 70 per cent of inhabitants
live in cities, while in the Asian and Pacific regions
nearly 45 per cent do.

Niepewne scenariusze przyszłości

Megatrendy te kształtowały rzeczywistość
ostatnich 25 lat. Cechą okresu przejściowego jest
jednak rosnąca niestabilność. Wydarzenia na
Bliskim Wschodzie (zwłaszcza w Syrii) pokazały
bezradność światowych potęg w obliczu spontanicznych procesów społecznych na wielką skalę.
Słabnąca rola USA i UE wraz z rozbudzonymi nadziejami w krajach wschodzących uniemożliwiają
wypracowanie rozwiązań problemów z zakresu
global governance, w tym dotyczących zmian klimatycznych, terroryzmu, przeludnienia i ruchów
migracyjnych. Zachód nie jest gotowy dokonać
oczekiwanego przez globalne Południe wkładu, nie
ma też możliwości forsowania własnych koncepcji.

Uncertain scenarios
of the future

These megatrends have shaped conditions during the last 25 years. One trait of the transition
period is, however, a growing instability. Events in
the Middle East (particularly in Syria) have shown
the helplessness of the world powers in the face of
spontaneous social processes on a large scale. The
weakening role of the USA and EU, together with
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Druga strona, powołując się na lata dominacji Zachodu oraz aspiracje swoich obywateli, nie chce
zaś wziąć większej odpowiedzialności za stawianie czoła światowym wyzwaniom. Świat, Europa
i Polska po dwóch dekadach wielkich przemian
stoją przed wielkimi niewiadomymi. Dalsza globalizacja, informatyzacja i urbanizacja prowadzą
do wzrostu dobrobytu, ale też napięć społecznych
i do przełomów. Przed światem stoją prawdopodobnie cztery scenariusze. Pierwszy to chaos
i niestabilność międzynarodowego ładu. Drugi to
nowy bilateralny układ, a być może nowa „zimna
wojna” między równoważącymi się potęgami: USA
i Chinami. Trzeci – regionalizacja, funkcjonowanie
świata oparte na sieciowych zależnościach i regionalnych liderach. Czwarty zaś to wielosektorowa
współpraca państw, regionów i organizmów ponadpaństwowych idąca równolegle z mozolnym
budowaniem zaczątków globalnego zarządzania.
Jest szansa, że do 2030 r. świat stanie się interpolarny, a wzrost zależności między państwami i regionami doprowadzi do zmiany natury siły w relacjach międzynarodowych. Jej wyznacznikiem
będzie pozycja i wiarygodność kraju w regionie.
Nastąpi też dalsze umiędzynarodowienie głównych
problemów światowych. W staraniach o zbudowanie nowego sieciowego ładu międzynarodowego
i przestawienie globu ze stosowania „prawa siły”
do „siły prawa” europejski projekt może okazać się
bezcennym źródłem inspiracji. To jedyne w swoim

awakened hopes in emerging countries, has made
it impossible to work out solutions to problems in
the sphere of global governance, including climate
change, terrorism, overpopulation and migration.
The West is neither ready to make the contribution expected by the global South, nor does it have
the ability to impose its own ideas. Referring to
the years of the West’s domination and the aspirations of its citizens, the other side does not want
to take greater responsibility for meeting world
challenges.
After two decades of great changes, the world,
Europe and Poland are standing before a great unknown. Further globalisation, computerisation,
and urbanisation will lead to a growth in prosperity, but also to social tension and breakthroughs.
There are four probable scenarios before the world.
The first is chaos and instability in the international
order. The second is a new bilateral order, and perhaps even a new ‘Cold War’ between equal powers:
the USA and China. The third is regionalisation
– the functioning of the world based on a dependency networks and regional leaders. The fourth
is multi-sectoral cooperation between countries,
regions and supra-national organisations, moving
simultaneously towards the laborious inception of
the beginnings of global governance.
There is a chance that by 2030 the world will
become inter-polar, and the growth of interdependence between states and regions will lead
to changes in the nature of force in international
relations. Its determinant will be a country’s position and credibility in its region. A further internationalisation of the main world problems will also
occur. In the attempts to build a new networked
international order and to move the world from
the use of ‘the law of force’ to the ‘force of law’, the
European project could turn out to be an invaluable source of inspiration. It is the only experience
of its kind with the peaceful creation of a supranational structure based on compromise and consensus. ASEAN and the African Union are already
basing themselves on this model.

Wzrost liczby porozumień o wolnym
handlu w latach 1958–2010

Growth in the number of free trade agreements
in the years 1958-2010
300
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Źródło: / Source: WTO
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rodzaju doświadczenie pokojowego współtworzenia ponadnarodowej struktury opartej na kompromisach i współdecydowaniu. Na tym modelu już się wzorują m.in. ASEAN
i Unia Afrykańska.

350%

Europa i Polska wobec wyzwań

W 2050 r. prawdopodobnie żaden z krajów UE nie znajdzie się na liście 10 wiodących światowych gospodarek.
Dominującą rolę ekonomiczną będzie miał nie zachód, ale
wschód i południe globu. Biznes będzie dalej poszukiwać
miejsc, gdzie można tanio wytwarzać i świadczyć usługi,
będą się rozwijały centra outsourcingowe, a jednocześnie
pogłębi się reindustrializacja Europy i USA. Rozszerzanie
się klasy średniej na kontynentach przy wzroście zamożności i dostępności informacji spowoduje zaś dalsze upodabnianie się stylów zachowania i konsumpcji na świecie, co
pociągnie za sobą głębszą konwergencję kultur. Przyczynią
się do tego także międzynarodowe korporacje kreujące produkty i usługi dostępne na całym świecie.
Świat zmieni się również pod wpływem trendów w demografii i rozwoju kapitału ludzkiego. W 2025 r. populacja
globu zwiększy się do 8 mld. Wzrost gospodarczy będzie
wolniejszy w krajach rozwiniętych, bo te będą się starzeć.
Afryka prześcignie Azję w urbanizacji, a 60 proc. światowej
populacji będzie żyło w miastach. Nasilą się migracje, w tym
interkontynentalne. Konsekwencją wzrostu populacji będzie
większy o kilkadziesiąt procent popyt na energię, ropę, gaz
i żywność, co spowoduje wzrost zależności państw nieposiadających własnych zasobów surowcowych od tych, które
je mają. Zmniejszą się obszary biedy, a rozbuduje – klasa
średnia (4,9 mld osób w 2030 r.). Płace na świecie będą się
wyrównywać. Zwiększy się równość między płciami, także w krajach rozwijających się, i poprawi jakość edukacji
– 90 proc. ludności świata będzie umiało czytać i pisać.
Większa świadomość ludzi i przyspieszony obieg informacji wzmocnią postawy niezależności jednostek wobec
państwa. Rządzący będą silniej uzależnieni od opinii publicznej, która będzie częściej włączać się w sprawy swych
miast, regionów i państw, wymuszając w ten sposób szukanie nowych form dialogu społecznego z obywatelami. To
stworzy podwaliny demokracji partycypacyjnej. Wzrośnie
znaczenie miast, a także wspólnot nowego typu, alternatywnych wobec struktur państwa. Będą rosnąć społeczności

O tyle wzrósł udział Chin w globalnym PKB w latach
1989–2010 / Growth in China’s share in global GDP
in the years 1989-2010
Źródło MFW /Source: IMF

Europe and Poland in regards to
the coming challenges

In 2050, probably none of the countries of the EU will
find itself on the list of the world’s ten largest economies.
The dominant economic role will not belong to the West,
but to the east and south of the globe. Business will still be
looking for places to produce goods and offer services more
cheaply; outsourcing centres will continue to develop, and at
the same time, there will be a deepening re-industrialisation
of Europe and the USA. The broadening middle classes of
the continents, with growing wealth and access to information, will produce a further homogenisation of worldwide
styles of behaviour and consumption, bringing about an
increasing convergence of cultures. This will also lead to
international corporations creating products and services
that are available worldwide.
The world will also change under the impact of demographic trends and the growth of human capital. In 2025,
the population of the globe will rise to 8 billion. Economic
growth will be slower in developed countries, because these
will be ageing. Africa will exceed Asia in urbanisation, and
60 per cent of the world population will live in cities. Migration will increase, including intercontinental migration. The
consequence of population growth will be a several-dozen
per cent larger demand for energy, oil, gas and food, causing
the increasing dependence of states that do not have their
own raw materials on those who have them. Areas of poverty will decline and the middle class will grow (to 4.9 billion
people in 2030). Pay will level off throughout the world.
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internetowe i inne formy łączenia się ludzi, także
ponadpaństwowe i międzykontynentalne. Nastąpi dyfuzja władzy, czyli przejście w stronę „wielopasmowego zarządzania polityką” z udziałem
obywateli.

Equality between the sexes will increase, also in
developing countries, and the quality of education
will improve – 90 per cent of the world’s population
will know how to read and write.
People’s greater awareness and the accelerated
circulation of information will strengthen individuals’ independence from the state. Authorities
will be more dependent on public opinion, which
will more often be engaged in the affairs of cities,
regions and states, thus forcing authorities to seek
new forms of social dialogue with citizens. This
will create the foundation of participatory democracy. The importance of cities will grow, as will
that of communities of a new type, alternative to
state structures. Internet society and other forms
of human interconnection, including supra-state
and intercontinental ones, will grow. Power will be
more diffuse, that is, it will tend towards ‘multilevel governance’ with civic participation.

Większość trendów, które doprowadzą do tych
zjawisk, zarysowała się już w latach 90. XX w.,
gdy w Polsce kształtowała się nowa rzeczywistość.
Wpływały one także pośrednio na polską transformację gospodarczą i polityczną. Od kiedy Polska
stała się członkiem UE, znajomość tych megatrendów oraz rola refleksji nad kierunkiem, w jakim
ewoluuje świat, znacznie zyskała jednak na znaczeniu. Polska jest już bowiem nie tyko odpowiedzialna za siebie – w świecie współzależności jest
współodpowiedzialna za bezpieczeństwo i dobrobyt regionu oraz kontynentu. Własnego sukcesu
nie da się dziś bowiem budować w oderwaniu od
europejskiej i globalnej perspektywy. ❙

The majority of trends that led to these phenomena had already begun to appear in the 90s,
when new conditions were taking shape in Poland.
They also had a direct impact on Poland’s economic and political transformation. Since Poland
became a member of the European Union, it has
become significantly more important to be familiar
with these megatrends and to reflect on the directions in which the world is evolving. Poland is not
only responsible for itself – in the world of interdependence it is jointly responsible for the security
and prosperity of the region and continent. Its own
success cannot be built today in isolation from the
European and global perspectives. ❙

3-krotnie
zwiększyła się liczebność klasy średniej w Azji
w latach 1990–2008 / The middle class tripled
in Asia in the years 1990-2008
Źródło/Source: Asian Development Bank

PIERWSZĄ FIRMĄ
W EUROPIE
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
WYRÓŻNIONĄ TYTUŁEM

dr Małgorzata Bonikowska: prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz partner zarządzający
ośrodka dialogu i analiz THINKTANK / President of the Centre for International Relations and Managing Partner
of the THINKTANK centre for dialogue and analysis
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Not just anniversaries
Trzy symboliczne momenty polskiej transformacji to negocjacje Okrągłego
Stołu i wybory 4 czerwca 1989 r., wejście do NATO w 1999 r. oraz wejście
do Unii Europejskiej w 2004 r. Pomiędzy tymi datami toczyły się długotrwałe
procesy globalnych i wewnętrznych zmian, które ukształtowały współczesną
Polskę. / Three symbolic moments of the Polish transformation are the Round
Table negotiations and the Polish parliamentary elections held on June 4 1989,
joining NATO in 1999 and finally the accession to the EU in 2004.
Between these dates long-term processes of global and internal changes
took place, shaping contemporary Poland.
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Wzrost PKB /
GDP growth

3,81%

0%

10 15 25
 01.01  Wchodzi w życie liberalna ustawa
o działalności gospodarczej opracowana
przez rząd PRL / Liberal act on economic
activity prepared by the Polish People’s
Republic government is implemented



negocjacji Okrągłego Stołu między rządem
a solidarnościową opozycją / Conclusion of
Round Table negotiations between the
government and the Solidarity opposition
ongoing since February

Mazowieckiego, pierwszy
niekomunistyczny rząd w krajach
bloku postsowieckiego / The
government of Tadeusz Mazowiecki
is formed, the first non-communist
government in the countries
of the Post-Soviet Bloc

04.06  Pierwsze częściowo wolne wybory

28.12

parlamentarne w Polsce i w całym bloku
wschodnim: zwycięstwo opozycji / First
partially free parliamentary elections in
Poland and throughout the Eastern Bloc:
victory of the opposition

znanych jako plan Balcerowicza
– pakiet reform gospodarczo-ustrojowych / The Sejm passes
10 legal acts known as the
Balcerowicz Plan – a series
of economic and political reforms

05.04

Plakat strony opozycyjnej
w „kontraktowych” wyborach
do parlamentu / HIGH NOON
JUNE 4 1989 – Poster of the
opposition party in the
“contractual” parliamentary
elections

		

 Zakończenie trwających od lutego

– obalenie ustroju komunistycznego
w kolejnych krajach bloku wschodniego
(Węgry, NRD, Czechosłowacja, Rumunia,
Bułgaria) / September – December  The
Autumn of Nations – overthrow of the
communist regime in consecutive
countries of the Eastern Bloc (Hungary,
the German Democratic Republic,
Czechoslovakia, Romania, Bulgaria)

		
09.11 Upadek muru
berlińskiego – otwarcie
przejść granicznych między
Berlinem Wschodnim
a Zachodnim / The fall of the
Berlin Wall – opening of the
border crossings between
East and West Berlin

-7,17%
79,6%
O tyle wzrosły ceny w styczniu
1990 r. Inflacja w latach
1989–1990 sięgnęła 600 proc. /
79.6% - Prices increased by this
amount in January of 1990.
Between 1989 and 1990 inflation
reached 600 per cent

 Sejm uchwala 10 ustaw

1989
wrzesień–grudzień  Jesień Ludów
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 12.09  Powstaje rząd Tadeusza

 22.12  Lech Wałęsa zostaje
prezydentem w pierwszych
demokratycznych wyborach głowy
państwa / Lech Wałęsa becomes
president in the first democratic
election for head of state

1990
 Sformułowano „uniwersalne”
zasady polityki ekonomicznej
i reform gospodarczych
znanych jako Washington
Consensus / ‘Universal’ principles
of economic policy and
economic reforms known as
the Washington Consensus
were formulated
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03.10  Zjednoczenie
Niemiec – przyłączenie NRD
i Berlina Wschodniego do
RFN / German reunification
– the German Democratic
Republic and East Berlin join
the Federal Republic
of Germany
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5,24%

4,29%

2,03%
0%

-7,01%
 16.04  Pierwsza sesja
reaktywowanej Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie /
The first session of the
reactivated Warsaw Stock
Exchange

28.06  Zakończenie członkostwa
Polski w Radzie Wzajemnej
Pomocy Gospodarczej / End
of Poland’s membership
in the Council for Mutual
Economic Assistance

235mld dol.
Tyle bezpośrednich inwestycji
zagranicznych napłynęło do Polski
od 1990 do 2013 r. / 235 bn USD
– this is the number of direct
foreign capital investments in
Poland from 1990 to 2013

455

 18.09  Ostatni żołnierze
armii radzieckiej opuszczają
terytorium Polski / The last
soldiers of the Soviet army
leave Polish territory

Tyle spółek jest dziś
notowanych na GPW – w 1991 r.
było ich pięć / Number
of companies registered at
the WSE today – in 1991 there
were five

		

1991
25.06  Proklamowanie
niepodległości Chorwacji
i Słowenii – początek wojny
w Jugosławii / The
proclamation of Croatian
and Slovenian independence
– beginning of the war
in Yugoslavia

1992
30.12  Deklaracja z Ałma Aty
– koniec ZSRR i powołanie do życia
Wspólnoty Niepodległych Państw
– rozpad ładu dwubiegunowego /
Alma Ata Declaration – the end
of the Soviet Union and
the creation of the Commonwealth
of Independent States
– disintegration
of the bi-polar system
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87,6 mld zł

30.04  Przyjęcie Programu
Powszechnej Prywatyzacji
w Polsce / Implementation
of the Mass Privatisation
Programme in Poland

07.02  Zawarcie traktatu
z Maastricht powołującego
do życia Unię Europejską
– punkt zwrotny
w ekonomicznej integracji
Europy / Signing of the
Maastricht Treaty, which led to
the creation of the European
Union – turning point for
European economic integrity

		

 19.09  W wyborach
parlamentarnych 66,9 proc.
otrzymują łącznie partie
postkomunistyczne – SLD i PSL,
które będą współrządzić przez
cztery lata / Post-communist
parties receive in total 66.9 per
cent of votes during
parliamentary elections – SLD
(Democratic Left Alliance) and
PSL (Polish People’s Party),
which will co-govern
for four years

82
Tyle banków komercyjnych działało
w Polsce pod koniec 1994 r. /
82 commercial banks operated in
Poland at the end of 1994

42,1 mld dol.
Tyle wynosiło zadłużenie zagraniczne
Polski w 1994 r. / Poland's international
debt amounted to 42.1 bn USD in
1994

1993
20.01  Bill Clinton zostaje
42. prezydentem USA /
Bill Clinton is elected 42nd
president of the United
States of America

Tyle wyniosły przychody
z prywatyzacji w latach 1989–2004 /
Privatisation revenues amounted to
87.6 bn PLN in the years 1989-2004

1994

5924

Tyle przedsiębiorstw
państwowych było w Polsce
w 1993 r. – w 2013 r. tylko 165 /
Number of state-owned
companies in Poland in 1993
– in 2013, only 165 remained
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10.05  Nelson Mandela zostaje
prezydentem RPA – to
symboliczny koniec polityki
apartheidu / Nelson Mandela
becomes president of the
Republic of South Africa
– a symbolic end
of the apartheid system
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6,24%
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7,09%

4,98%

4,52%

0%
01.01  Denominacja złotego: jeden
nowy PLN zastępuje 10 tys. starych
PLN / Denomination of the złoty:
one new PLN replaces 10.000 old
PLN

 23.12  Aleksander Kwaśniewski
obejmuje urząd prezydenta RP /
Aleksander Kwaśniewski becomes
president of the Republic of Poland

22.11  Polska zostaje członkiem
Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju / Poland becomes
a member of the Organisation
for Economic Co-operation
and Development

96%
Tylu obywateli odebrało świadectwa
udziałowe w Programie Powszechnej
Prywatyzacji / 96% of citizens received
share certificates in the Mass
Privatisation Programme

1995
01.01  Przekształcenie GATT
w WTO – milowy krok
w procesie globalnej
współpracy ekonomicznej /
WTO replaced GATT
– a milestone in the process
of global economic
cooperation

1996

138 państw

ratyfikowało do dzisiaj Traktat
o całkowitym zakazie prób z bronią
jądrową, który został podpisany
24 września 1996 r. / To this day,
138 countries have ratified the
Comprehensive Nuclear-Test-Ban
Treaty signed on September 24 1996
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 02.04  Przyjęcie Konstytucji RP
– nowych podstaw ustrojowych
państwa po okresie przemian /
The adoption of the Constitution of
Poland – new state constitutional
grounds after a period of transition

 01.01  Wdrożenie czterech
wielkich reform rządu Jerzego
Buzka (służby zdrowia,
emerytalnej, oświatowej,
administracyjnej) /
Implementation of four major
reforms of Jerzy Buzek’s
government (health, pension,
education, administration)

21.09  Centroprawicowa Akcja
Wyborcza „Solidarność” zdobywa
33,8 proc. głosów w wyborach
i przejmuje władzę na cztery lata /
Solidarity Electoral Action gets
33.8 per cent of votes in the
election and assumes power
for four years

1997

		

 30.03  Początek negocjacji
akcesyjnych Polski z Unią
Europejską / Beginning of Poland’s
accession negotiations with the
European Union

4 mln

1998

1999

czerwiec  Azjatycki kryzys

finansowy dotyka Azję Południowo-wschodnią / June  Asian financial
crisis hits Southeast Asia
11.12  Przyjęcie protokołu z Kioto

– problemy ekologiczne stają się
zagadnieniem globalnym /
Adoption of the Kyoto Protocol
– environmental problems
become a global issue

45%
Tyle w 1998 r. wynosi w Polsce PKB
per capita mierzony parytetem siły
nabywczej wobec unijnej średniej /
In 1998, the GDP per capita in Poland
amounted to 45%, measured in
purchasing power parities compared
to the EU average

 12.03  Polska, Czechy i Węgry
zostają członkami NATO / Poland,
the Czech Republic and Hungary
become members of NATO

Tyle kart płatniczych było
w użytku w Polsce w 1998 r.
Obecnie jest ich ok. 35 mln /
4 million payment cards were in
use in Poland in 1998. Currently,
there are around 35 million

24.03  Początek interwencji
humanitarnej w Kosowie
– „pierwsza w historii wojna
o prawa człowieka” /
Beginning of humanitarian
intervention in Kosovo
– ‘the first human rights war
in history’
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15–16.12  Pierwszy szczyt G20
w Berlinie – grupy 19 najbogatszych
państw UE / Berlin, first summit
of G20 – the group of 19 wealthiest
countries
31.12  Władimir Putin zostaje
prezydentem Federacji Rosyjskiej /
Vladimir Putin becomes president
of the Russian Federation

KALENDARIUM
CALENDAR

4,26%
0%

 26.03  Reżyser Andrzej Wajda
otrzymuje Oscara za całokształt
twórczości / Director Andrzej
Wajda receives an Oscar for
Lifetime Achievement
8.10  Aleksander Kwaśniewski

ponownie wygrywa wybory
prezydenckie / Aleksander
Kwaśniewski wins the presidential
elections for the second time

2000
07.11  Wybory prezydenckie w USA,
w wyniku których prezydentem
zostaje George W. Bush /
George W. Bush wins
the U.S. presidential election

1,44%

1,21%

 07.10  NATO i państwa
sojusznicze (w tym Polska)
rozpoczynają operację
wojskową przeciwko
Al-Kaidzie w Afganistanie /
NATO and allied countries
(including Poland) launch
a military operation against
Al-Qaeda in Afghanistan

24.01  Odbywa się kongres
założycielski Platformy Obywatelskiej.
W tym samym roku powstaje także
Prawo i Sprawiedliwość / The
founding congress of the Civic
Platform political party is held.
That same year, the Law and Justice
party is also formed
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01.05  Rozszerzenie Unii
Europejskiej o Polskę i 9 innych
państw byłego bloku
wschodniego / Enlargement of
the European Union: accession
of Poland and 9 other countries
of the former Eastern Bloc

 13.12  Zakończenie
negocjacji akcesyjnych Polski
z Unią Europejską / Completion
of Polish accession negotiations
with the European Union

 16.04  Polska podpisuje traktat
akcesyjny do UE na posiedzeniu
Rady Europejskiej w Atenach /
Poland signs EU accession treaty
at the European Council
meeting in Athens

13.06  Pierwsze wybory
do Parlamentu Europejskiego
w Polsce / First elections to the
European Parliament in Poland

7–8.06  77,45 proc. głosujących

Polaków w referendum opowiada
się za członkostwem w UE /
In a referendum, 77.45 per cent
of Polish voters support EU
membership

2001
11.09  Ataki Al-Kaidy na WTC
w Nowym Jorku – zapowiedź
globalnego zagrożenia terroryzmem /
Al-Qaeda carries out attacks on the
WTC in New York – this marks the
dawn of the global terrorism threat

3,87%

5,35%

		
11.12  Chiny przystępują
do WTO – pogłębienie
liberalizacji światowego
handlu / China accedes to the
WTO – world trade
liberalisation deepens

2002
1.01  Wprowadzenie

gotówkowego obrotu euro
w „strefie euro” – 12 krajach UE
(obecnie 18) / Introduction of
euro currency circulation in
‘eurozone’ – in 12 EU countries
(currently 18)

2003

49%
Tyle w 2004 r. wynosi w Polsce PKB
per capita mierzony parytetem siły
nabywczej wobec średniej unijnej /
Rate of GDP per capita in 2004,
measured in purchasing power
parities vs. the EU average

2004

9.04  Obalenie Saddama Husajna

w wyniku ataku USA i sił
międzynarodowych (w tym Polski)
na Irak / Saddam Hussein is
overthrown as a result of an attack
on Iraq by the United States
of America and international forces
(including Poland)
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04.02  Uruchomienie Facebooka,
początek ery mediów
społecznościowych / Launch
of Facebook, beginning
of the social media era

KALENDARIUM
CALENDAR

3,62%

6,23%

6,79%

5,13%
1,63%

3,88%

0%
02.04  Umiera papież Jan Paweł II /
Death of Pope John Paul II
25.09  Prawo i Sprawiedliwość
wygrywa wybory do Sejmu,
uzyskując prawie 27 proc. głosów,
i przejmuje rządy na ponad dwa lata /
The Law and Justice political party
takes first place in the elections to the
Sejm, yielding almost 27 per cent of
the votes and forms the government
for more than two years

 23.12  Lech Kaczyński obejmuje
urząd prezydenta RP / Lech Kaczyński
assumes office of president of the
Republic of Poland

200%
 Rząd PiS lansuje projekt IV RP,
przeciwstawiając ten slogan
ładowi politycznemu
wyłonionemu po 1989 r. /
The Law and Justice government
launches the Fourth Polish
Republic project, a slogan
opposing the political order
which has been in place
since 1989

8,3 mld

Wzrost PKB Polski od momentu
przystąpienia do UE do 2013 r. /
The rate of GDP growth in Poland
since its accession to the EU till
2013

21.10  PO wygrywa wybory

parlamentarne, uzyskując 41,5 proc.
głosów / The Civic Platform political
party wins the parliamentary
elections, gaining 41.5 per cent
of votes
21.12  Rozszerzenie strefy Schengen

o dziewięć nowych państw, w tym
o Polskę / Enlargement of the
Schengen Area to include nine new
countries, including Poland

1,6%

2006

2007
09.08  Rozpoczyna się kryzys
finansowy w USA, który
przeradza się w głęboki kryzys
globalny / The financial crisis
begins in the United States,
escalating into a deep
global crisis

23.01  Zakończenie
pomarańczowej rewolucji
na Ukrainie: Wiktor Juszczenko
prezydentem, a Julia
Tymoszenko premierem / End
of the “Orange Revolution” in
Ukraine: Viktor Yushchenko
becomes president, Yulia
Tymoshenko prime minister
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 06.08  Bronisław
Komorowski obejmuje urząd
prezydenta RP / Bronisław
Komorowski assumes office
of president of the Republic
of Poland

Polska „zieloną wyspą” – jako
jedyny kraj w Europie odnotowała
wzrost PKB / Poland – a ‘green
island’ – is the only country
in Europe to record growth,
of 1.6 per cent

Tyle otrzymała Polska na rozwój
z funduszy UE na lata 2004–2006
(MIiR) / Poland received 8.3 bn from
EU funds for further development
for the period 2004-2006 (Ministry
of Infrastructure and Development)

2005

 14.07  Prof. Jerzy Buzek został
przewodniczącym Parlamentu
Europejskiego / Prof. Jerzy Buzek
becomes chairman of the
European Parliament

10.04  Śmierć prezydenta
Lecha Kaczyńskiego i wysokich
urzędników państwowych
w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem / Death of
president Lech Kaczyński and
high state officials in a plane
crash near Smolensk

		

2008
07.08  „Wojna pięciodniowa”
Rosji z Gruzją – Moskwa łamie
prawo międzynarodowe w imię
własnych interesów / The
'five-day war' between Russia
and Georgia – Moscow breaks
international law in its own
interest

2009

2010
styczeń  Kryzys

-4,5%
Tyle spadł PKB UE-27 w 2009 r. /
The GDP of the EU-27 dropped
by -4.5% in 2009
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ekonomiczny w Grecji
i początek programu
stabilizacyjnego /
January  Economic crisis in
Greece and the introduction
of a stability programme

KALENDARIUM
CALENDAR

4,52%

1,94%

3,09%

*

1,55%*

0%

*Szacunki i prognozy; źródło: MFW 2014 /
*Estimates and forecasts; source: IMF 2014

152,8 mld euro

wyniosła w 2013 r. wartość polskiego eksportu – polskie firmy zaczęły masowo
wychodzić za granicę / In 2013, the value of Polish exports amounted to 152.8 billion
EUR – Polish companies began to massively conduct business abroad

 lipiec–grudzień 

 9.11  Zwycięstwo PO

Prezydencja Polski w Radzie Unii
Europejskiej / July – December 
Polish Presidency of the Council
of the European Union

w wyborach parlamentarnych
(39,1 proc.) – po raz pierwszy po
1989 r. ta sama partia polityczna
zwycięża w dwóch kolejnych
wyborach z rzędu / Victory of
the Civic Platform in the
parliamentary elections
(39.1 per cent) – for the first time
since 1989, the same political
party wins two consecutive
elections

11 tys.

Tyle kilometrów dróg powstało
w latach 2007–2013 z funduszy
strukturalnych (MIiR) /
11.000 kilometers of roads were
created between 2007 and 2013
from structural funds (Ministry
of Infrastructure and Development)

2011		
styczeń  Chiny stają się drugą

gospodarką świata, wyprzedzając
Japonię / January ➡ China becomes
the second economy in the world,
preceding Japan
13.04  Ukształtowało się forum BRICS

– krok ku wielobiegunowemu ładowi
globalnemu / The BRICS forum
is created – a step towards
a multipolar global order

11.10  Ogłoszenie przez USA
US Pivot to Asia – symbol przesuwania
się „środka ciężkości” globalnej
polityki do Azji / The U.S. announces
US Pivot to Asia – symbolising a shift
of ‘the center of gravity’ of global
politics to Asia
16.12  Przystąpienie Rosji do WTO /
Russia’s accession to the WTO
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28tys.

czerwiec–lipiec  Euro 2012
w Polsce i na Ukrainie /
June – July  EURO 2012 in Poland
and Ukraine

przedsiębiorstw otrzymało wsparcie
z funduszy strukturalnych UE w latach
2007–2013 (MIiR) / 28,000 companies
received support from EU structural
funds between 2007 and 2013 (Ministry
of Infrastructure and Development)

412

12,2%

Tyle oczyszczalni ścieków powstało
z funduszy strukturalnych w latach
2007–2013 (MIiR) / 412 wastewater
treatment plants were created from
structural funds between 2007 and
2013 (Ministry of Infrastructure and
Development)

2012

7mld

Tyle przekroczyła liczba ludności
na świecie w 2012 r. / In 2012,
the number of people in the world
exceeded 7 bn

8
Tyle razy wzrosło PKB
Polski per capita między
1989 a 2013 r. /
8 – Polish GDP grew this
many times per capita
between 1989 and 2013

 Wobec kryzysu wokół
Ukrainy Polska proponuje
Europie stworzenie unii
energetycznej / In light
of the Ukraine crisis, Poland
suggests Europe should
create an energy union

Tyle wynosi średnioroczny wzrost
eksportu w latach 1989–2013 w Polsce /
The average annual export growth
in Poland between 1989 and 2013
amounts to 12.2%

		

2013
1.07  Chorwacja zostaje członkiem

Unii Europejskiej / Croatia becomes
a member of the European Union
12.07  Rozpoczynają się negocjacje

umowy o partnerstwie handlowo-inwestycyjnym między UE a USA /
Beginning of Transatlantic Trade
and Investment Partnership talks
between the EU and the U.S.

2014

15,7
Tyle razy wzrósł PKB (PPP)
w Chinach, w USA – 2,9 razy,
a globalnie 3,9 razy / GDP (PPP)
in China increased 15.7 times,
in the U.S. 2.9 times,
and globally 3.9 times

18.03  Przyłączenie Krymu
do Federacji Rosyjskiej – najbardziej
jaskrawe po 1989 r. naruszenie ładu
w Europie od zakończenia II wojny
światowej / Annexation of Crimea
by the Russian Federation
– since 1989, the most glaring
violation of order in Europe
in the post-WWII period

FOT. / PHOTO: [22] plakat; Witold Szulecki/FORUM; [23]Tomasz Wierzejski/Agencja Gazeta; FOTORZEPA /anna Brzezińska; Adam Chelstowski/FORUM; [24] Wojciech Barczyński/FORUM;
General Motors Manufacturing Poland; [25] Łukasz Głowala/FORUM; Radosław Nawrocki/FORUM; [26] Adam Chelstowski/FORUM; logo; Jakub Ostałowski/FORUM;
[27] Tomasz Paczos/FORUM; Alekander Jałosiński/FORUM; Piotr Malecki/FORUM; logo; [28] PAWEŁ RABIEJ; Seweryn Sołtys/Fotorzepa; dwa loga; [29] Thomas Peter/FORUM;
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analiza

„Żyjemy w kraju wolnym
i demokratycznym,
w gospodarce, która rozwijała
się nawet w okresie globalnego
kryzysu. Mamy gwarancje
bezpieczeństwa, będąc
członkiem NATO. Mamy szanse
na rozwój, będąc w europejskiej
rodzinie. Na tych fundamentach
musimy zbudować dziś wysoką
jakość codziennego działania,
by ponownie wykorzystać
otwierające się przed Polską
możliwości” / “Our country is
free and democratic, and its
economy grows even in times
of global crisis. We have security
guarantees as a NATO member.
We have a chance for growth
in the European family. On these
foundations, we need to build
a high culture of daily action
to make full use of the new
opportunities Poland is facing”
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ANALYSIS

Polska 1989
zaczęła się
wolność

tu

Poland in 1989 – freedom began here
paweł rabiej

Transformacje polityczna i gospodarcza regionu rozpoczęły się od Okrągłego
Stołu w Polsce. Polskie zmiany udały się tak dobrze dzięki doświadczeniu
Solidarności oraz dobremu przygotowaniu elit opozycyjnych do przejęcia
władzy i zarządzania zmianą. / The political and economic transformation
of the entire region began with the Round Table Talks in Poland.
The transformations were so successful in Poland because of the
experience Poles had gained in the Solidarity movement and the
ability of opposition elites to take power and manage change.
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Polska dobrze zagospodarowała odzyskaną 25 lat
temu wolność. Stało się tak głównie dlatego, że od razu
jednoznacznie postawiła na powrót do Europy, a liderzy
podejmowali decyzje, łącząc odwagę z ostrożnością
i rozwagą. Poland has put the liberty it regained 25 years ago to
good advantage. This has been possible largely because the country
immediately opted for the road to EU membership, and its leaders’
decisions combined courage with caution.

Z historii zwykle zapamiętujemy obrazy drastyczne i symboliczne. Dlatego z ostatnich dwóch
dekad utkwiły nam w pamięci zdjęcia płonących
wież WTC, fotografie globalnych przywódców
z przełomowych szczytów oraz reporterskie sceny
z konfliktów zbrojnych. Dużo trudniej jest dostrzec
gęsty splot okoliczności, które doprowadziły do
tych wydarzeń, i opisać ich sens.
Podobnie jest z historią polskiej transformacji.
Z roku 1989 my, Polacy, przypominamy sobie być
może okrągły stół – mebel, przy którym odbyły
się negocjacje między rządem a opozycją, i plakat
z wyborów 4 czerwca. Z 1999 – podpisanie traktatu
o członkostwie w NATO, a z 2004 – moment, gdy
polska flaga łopocze na maszcie obok flag państw
członkowskich Unii Europejskiej. Z zakamarków
pamięci wydobywamy też obrazy bardziej prywatne, dotyczące życia codziennego, wyglądu sklepów,
ulic, miast; obrazy pustych półek, które zapełniają
się produktami, żywiołowy handel na ulicach we
wczesnych latach 90., radość z tego, że Polska staje się coraz bardziej „zachodnia”. To dość, aby się
cieszyć z rezultatów zmiany. Nie wystarczy jednak,
by je zrozumieć.
Analiza procesów, dzięki którym polska transformacja zakończyła się sukcesem, jest jednak dużo
ciekawsza od zanurzania się we wspomnieniach.
Pozwala bowiem odpowiedzieć na pytanie, jak
w ciągu zaledwie pokolenia Polska przekształciła
się z kraju, którego przyszłości nikt nie był pewien,

It is the dramatic or symbolic moments of history that we most often recall. Therefore, of the past
two decades, what we remember best are images of
the burning World Trade Centre, pictures of world
leaders at important summits and photo-journalists’ reports from armed conflicts. It is much harder
to notice the thick tangle of circumstances that
leads to such events and to relate their meaning.
It is similar with the history of Poland’s transformation. Of the year 1989 we, Poles, remember
perhaps the Round Table – the piece of furniture
at which negotiations took place between the government and the opposition – and the election
posters of June 4. Of 1999, we remember the signing of the membership treaty with NATO, and of
2004, the moment when Poland’s flag flapped on
the mast beside the EU flag. We can also retrieve
more private images from our memory: pictures
of daily life, the look of shops, streets, the city, of
empty shelves filling with goods, the elemental
street trade of the early 1990s, the joy that Poland
was becoming ever more ‘western’. That’s enough
to make a person happy with the outcome of the
changes. Yet, it is not enough to understand them.
Analysing the processes that made Poland’s
transformations successful is much more interesting than immersing oneself in memories, however.
It makes it possible to answer the question of how,
in the course of scarcely a generation, Poland was
transformed from a country of uncertain future
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w kraj stabilny i przewidywalny, współtworzący Europę. Co
było źródłem polskiego sukcesu – jakie czynniki, działania
i koncepcje spowodowały, że zmiany przyniosły w miarę
dobre efekty?

67%

Zamknięty rozdział przemian

Pytania te są ważne z kilku powodów – chociażby dlatego, że mogą pomóc wyznaczyć granice transformacji
(a wydaje się, że jej finalnym akordem było wejście Polski
do Unii Europejskiej, które zamknęło procesy przekształceń ustroju i gospodarki oraz poszukiwania miejsca Polski
w świecie globalnych współzależności). Co zaś ważniejsze,
mogą prowadzić do wniosków przydatnych dla kolejnych
pokoleń liderów, którzy niebawem staną przed koniecznością wprowadzania zmian.
Z punktu widzenia zarządzania okres transformacji
polskich instytucji był bezprecedensowym poligonem doświadczalnym, areną zmian na wielką skalę, w której szlify
zdobywali liderzy administracji publicznej i przedsiębiorcy.
Rzadko zdarza się zmiana w takiej skali. Jej bohaterowie
doświadczali spektakularnych sukcesów i potężnych niepowodzeń, podejmowali udane decyzje i ponosili fatalne
porażki. Sposób, w jaki realizowali zmiany i określali ich
kierunek, budowali koalicje i utrwalali ich zdobycze, może
być interesujący dla każdego, kto zajmuje się zmianą społeczną czy zarządzaniem ludźmi.
Ze wspomnień uczestników i świadków polskiej transformacji, a także wielu analiz, które już podsumowywały ten
okres, wynika, że dla powodzenia reform w Polsce kluczowe
znaczenie miało 11 czynników. To one są najczęściej przytaczane jako przyczyny sukcesu, siły napędowe przemian.

średniej unijnej wynosił polski PKB per capita (mierzony parytetem
siły nabywczej) w 2012 r. – w 2003 r. było to 49 proc. średniej unijnej.
/ Poland’s per capita GDP (PPP) as percentage of the EU average in
2012 – it was 49 per cent of the EU average in 2003

into a stable and predictable democracy, participating in
building the European Union. What was the source of Poland’s success – what factors, activities and concepts caused
the changes to produce such good results?

The closed chapter of transformation

These questions are important for several reasons – if
only because they can help designate the limits of transformation (and it would seem that its final note was Poland’s
entry to the European Union, which closed the process of
systemic and economic transformation and of Poland’s
efforts to find its place in the world of global interdependence). More importantly, it could lead to conclusions that
will be useful to succeeding generations of leaders, who will
before long face the necessity of introducing new changes.
From the viewpoint of transformation management,
Polish institutions were an unprecedented testing ground,
an arena for large-scale change, where the leaders of public
administration and enterprise polished their skills. Change
on such a scale rarely happens. Its heroes experienced spectacular successes and serious setbacks; they made successful
decisions and had terrible failures. The manner in which
they implemented and directed changes, built coalitions,
and preserved their achievements, should be interesting for
everyone who studies social change or people management.
On the basis of the memories of participants and witnesses of Poland’s transformation, as well as of the many
analyses that have already summarised the period, it appears that 11 factors were crucial for the success of reforms
in Poland. These are the elements most often mentioned as
the driving forces of change.

1. Dialog rządu
z opozycją

Początek zmian w Polsce i Europie Środkowej był możliwy dzięki relacjom i tradycji kontaktów między rządem
a opozycją. Znając się, obie strony mogły porozumieć się
co do priorytetów. Zakończony 5 kwietnia 1989 r. Okrągły Stół pokazał, że możliwy jest kompromis, i otwierał
pole do dalszych reform. Wprowadził również do obiegu
publicznego elity opozycyjne. Okrągły Stół zapoczątkował dialog elit z obu stron barykady i stworzył koalicję na
rzecz zmian. Dał też sygnał, że z przemian nikt nie zostanie
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1. Dialogue between the government
and the opposition

166
Tyle firm rejestrowanych jest w Polsce
co godzinę. / The number of companies
registered every hour in Poland
Źródło: Konfederacja Lewiatan / Source: Lewiatan Confederation

wykluczony, co zmniejszało opór. Znaczenie konieczności
zawierania kompromisów i pozyskiwania starych elit dla
nowych celów dobitnie pokazują wydarzenia arabskiej wiosny, ale też sytuacja na Ukrainie.

2. Dobre przygotowanie elit opozycji

The beginning of change in Poland and Central Europe
was possible thanks to the relations and tradition of contacts between the government and the opposition. Knowing each other, both sides were able to agree over priorities.
The Round Table, which ended on April 5 1989, showed
that agreement was possible and opened the way for
further reform. It also brought the opposition elite into
the political sphere. The Round Table initiated a dialogue
between elites on either side of the barricades and created
a coalition for change. It also signalled that no-one would
be excluded from the changes, which reduced resistance
to them. The importance of compromise and of winning
over the old elite to new aims is perfectly illustrated by
the events of the Arab Spring, as well as by the situation
in Ukraine.

2. The opposition elite’s

preparedness for power

do przejęcia władzy

Zerwanie porozumień Okrągłego Stołu po 4 czerwca,
gdy okazało się, że wybory były de facto zwycięstwem opozycji, pozwoliło powołać pierwszy niekomunistyczny rząd.
Czynnikiem sukcesu okazały się przygotowanie solidarnościowej elity do rządzenia oraz jej liczebność. Nie była
to „krótka ławka”. Do władzy doszła spora, ambitna, rywalizująca ze sobą grupa osób, o rozległych znajomościach
w Polsce i na świecie. Elity te dobrze odnalazły się we władzy,
a szczególną rolę odegrali Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki i Leszek Balcerowicz.

3. Szybka, radykalna i skuteczna

The breaking off of the Round Table agreements after
June 4, when it emerged that the elections were a de facto
victory for the opposition, permitted the emergence of
the first non-communist government. One element of
success turned out to be the number of the Solidarity
people who were prepared to govern; it wasn’t a short
list. A large group of ambitious people, rivals, with extensive knowledge of Poland and the world, came to power.
Special roles were played by Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki and Leszek Balcerowicz.

3. Rapid, radical, and effective
reform of the economy

reforma gospodarki

Plan Balcerowicza został wdrożony w rekordowym tempie 111 dni, tworząc podwaliny pod stabilny wolny rynek.
Przeprowadzona szybko i skutecznie „terapia szokowa”
była kluczowym czynnikiem sukcesu transformacji – była
szybsza i bardziej zdecydowana niż w krajach sąsiednich,
mniejsze były też jej koszty społeczne. Dobrym pomysłem
było powierzenie najtrudniejszych zmian w gospodarce
niepolitycznemu ekspertowi, którego osobiste cechy – wizjonerstwo i upór – gwarantowały powodzenie zmian.
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The Balcerowicz Plan was introduced at the recordbreaking of 111 days, creating the foundations for a stable
free market. ‘Shock therapy’, which was quickly and effectively introduced, was a key factor in the success of
the transformation – it was implemented more rapidly
and more decisively than in neighbouring countries and
its social costs were lower. It was a good idea to entrust the
most difficult changes in the economy to a non-political
expert whose personal qualities – vision and tenacity
– guaranteed the success of the changes.

4. Masowa eksplozja

4. The massive burst

przedsiębiorczości

of entrepreneurship

Wielu ekspertów i polityków spodziewało się
bierności i kłopotów z przestawieniem się ludzi
z socjalizmu na rynek. Zniesienie barier gospodarczych spowodowało, że ludzie wzięli sprawy
w swoje ręce – i odrodziła się przedsiębiorczość.
Zaczęły powstawać firmy, rozkwitły handel, produkcja i usługi. W latach 1989–1991 liczba małych
firm wzrosła z 572 tys. do 1,5 mln. Do działania
pchnęły Polaków aspiracje i chęć lepszego życia.
Ogromną rolę odegrał większy niż w innych krajach bloku wschodniego udział sektora prywatnego w systemie realnego socjalizmu. Powszechna
przedsiębiorczość stała się kołem zamachowym
rozwoju przez pierwsze kilkanaście lat zmian.

5. Stworzenie silnych

instytucji rynku i państwa

Przy akceptacji najważniejszych sił politycznych
dla wolnego rynku kolejne rządy starały się „nie
psuć” gospodarki, zachowując też wstrzemięźliwość
w zmienianiu instytucji państwa. Kluczowe znaczenie miało stworzenie niezależnych instytucji
rynku finansowego i kapitałowego: banku centralnego z Radą Polityki Pieniężnej, Giełdy Papierów Wartościowych, prywatnego sektora bankowego funkcjonującego pod silnym nadzorem. Mniej
udane były reformy instytucjonalne w państwie, ale
przyjęcie w 1997 r. nowej konstytucji i okrzepnięcie
instytucji także zadziałało stabilizująco.

6. Rozwój samorządności
i decentralizacja

Jednym z elementów transformacji w 1989 r.
była decentralizacja państwa i reforma samorządowa. Przeprowadzane w ekspresowym tempie
na przełomie lat 1989–1990 zmiany objęły większość obszarów funkcjonowania państwa. Oddanie
spraw ludzi w ich ręce uruchomiło energię oddolną. Samorządność zmieniła lokalne społeczności
w całym kraju, zwiększając komfort życia i poczucie partycypacji we władzy.
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Many experts and politicians expected passivity
and difficulties in weaning people from socialism to
the market economy. The lifting of economic barriers caused people to take matters into their own
hands – and entrepreneurship was reborn. People
began to establish companies; trade, production and
services flourished. In the years 1989-1991, the number of small businessess grew from 572 thousand to
1.5 million. Poles were pushed onwards by their aspirations and desire for a better life. An enormous
role was played by the private sector, which had had
a larger part in the communist system in Poland
than it did in other countries of the Eastern Bloc.
The general spirit of enterprise became the driving
force of development for the first dozen years of the
transformation.

5. Creation of strong

and independent market
and government institutions

Given the acceptance of the free market by the
most important political forces, succeeding governments tried not to ‘spoil’ the economy, and behaved
with restraint in changing state institutions as well.
The creation of independent financial and capital
institutions was crucial: the central bank with the
Monetary Policy Council, the Stock Exchange, and
a private banking sector functioning under strong
supervision. Institutional reform of the state was less
successful, but the adoption of a new constitution in
1997 and the establishment of institutions also had
a stabilising effect.

6. The development

of local government
and decentralisation

One of the elements of the transformation in
1989 was the decentralisation of the state and the reform of local government. The changes, introduced
at blistering pace at the end of 1989 and beginning
of 1990, encompassed the majority of areas of the

7. Otwarcie na inwestorów

state’s functioning. Placing matters in the hands of
the people set grass-roots energy in motion. Selfgovernment changed local communities throughout the country, increasing ease of living and the
feeling of participation in governance.

zagranicznych

Polska od razu otworzyła się na inwestycje zagraniczne, zachęcając do udziału w prywatyzacji
i inwestycji greenfield. Przyciąganie BIZ wymagało dobrych regulacji, rozwiązań i klimatu sprzyjającego inwestycjom, co podnosiło jakość rynku
i instytucji państwa, nakazywało też dbać o reputację za granicą. Obecność inwestorów zwiększała
konkurencję na rynku i poziom zarządzania, stała
się także źródłem know-how. Dzięki otwarciu na
inwestycje Polska ma dziś m.in. jeden z najbardziej
innowacyjnych na świecie sektorów bankowych.

7. Openness to foreign investors
Poland opened itself at once to foreign investment,
encouraging foreign investors to participate in privatisation and greenfield investments. Attracting FDI
required good regulations, good solutions and
a good investment climate, thus raising the quality of the market and state institutions; it also required concern for Poland’s reputation abroad. The
presence of investors increased competition in the
market and in management; it also became a source
of know-how. Thanks to its openness to investments,
Poland today has one of the most innovative banking
sectors in the world.

8. Konsekwencja w dążeniu

do zapewnienia trwałego
bezpieczeństwa

Czynnikiem stabilizującym sytuację w kraju
była mądra i konsekwentna polityka zagraniczna. Mając świadomość swojego położenia, w tym
trudnego sąsiedztwa z Rosją, rząd Polski realizował klarowną wizję zwiększania bezpieczeństwa kraju w ramach integracji ze światem zachodnim, m.in. poprzez wejście do NATO, UE
oraz budowę dobrych relacji z Niemcami. Nie
do przecenienia była też determinacja do jak najszybszego, traktatowego uregulowania stosunków
ze wszystkimi sąsiadami, dzięki czemu w sytuacji
pogarszającej się koniunktury międzynarodowej
Polski nie obciąża balast nierozwiązanych sporów.

8. Consistency in striving

to ensure lasting security

Another factor stabilising the country’s situation
was a wise and consistent foreign policy. Aware of
Poland’s situation, including its difficult location in
the vicinity of Russia, Poland’s government had
a clear vision of increasing the country’s security
through integration with the Western world, including through joining NATO and the EU, and the
construction of good relations with Germany. The
determination to regulate relations with all Poland’s
neighbours as rapidly as possible by treaties should
also not be underestimated; thanks to this, in a situation of worsening international conditions, Poland
is not burdened by the ballast of unresolved disputes.

1.

9. Integration with

the European Union

miejsce zajęła Polska w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej
Europy Środkowo-Wschodniej Ernst & Young / Poland’s
place in Ernst & Young’s ranking of most attractive
investment locations in Central Eastern Europe
Źródło: 2013 European Attractiveness Survey, Ernst and Young /
Source: 2013 European Attractiveness Survey, Ernst and Young
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The great plan of integrating with the EU – a civilisational choice – increased Poland’s security and
prestige, ensured its developmental leap thanks
to the opening of new sales and labour markets,
enlarged companies’ horizons, and led to the

Wzrost PKB per capita w latach
1988–2013 (w dol.)

9. Integracja

z Unią Europejską

Growth in GDP per capita in 1988-2013 (in USD)

Wielki projekt integracji z UE – mający charakter wyboru cywilizacyjnego – zwiększył polskie bezpieczeństwo
i prestiż, zapewnił skok rozwojowy dzięki otwarciu nowych rynków zbytu i pracy, poszerzenie horyzontu działania firm i modernizację gospodarki oraz infrastruktury. Harmonizacja prawa krajowego z prawem unijnym
poprawiła jego jakość i stabilność. Członkostwo otworzyło
również Polsce możliwości współtworzenia europejskiej
polityki. Po 10 latach w UE widać, że Polska potrafiła dobrze
wykorzystać członkostwo pod prawie każdym względem.
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modernisation of the economy and of infrastructure. The
harmonisation of domestic law with EU law improved the
quality and stability of the former. Membership also made
it possible for Poland to participate in creating EU policy.
After 10 years in the EU, it can be seen that Poland was able
to take advantage of membership in almost every regard.

10. „Krążenie elit” i częsta

wymiana ekip rządzących

Stabilności reform sprzyjały częste zmiany rządów
oraz krążenie elit. Według EBOiR w początkowym okresie transformacji silna konkurencja polityczna zapobiegła
powstaniu systemu oligarchicznego, który tworzył się np.
w krajach o słabych instytucjach. Rozdrobnione i słabe partie nie były w stanie wywrócić ustaleń z „wielkiego początku”
w 1989 r. – konsensusu wokół budowania gospodarki wolnorynkowej i członkostwa w UE. Wielość punktów widzenia poprawiała za to jakość rozwiązań.

10. ‘The turnover of elites’
and frequent changes
in the ruling team

The stability of the reforms was helped by frequent
changes of government and the turnover of elites. According to the European Bank of Reconstruction and Development, at the beginning of the period of transformation
strong political competition prevented the emergence of
the kind of oligarchic systems that have formed in countries
with weaker institutions. Poland’s small, weak parties were in
no condition to overcome the decisions of the ‘great beginning’ in 1989 – the consensus around building a free market
economy and membership in the EU. The multiplicity of
viewpoints improved the quality of the solutions adopted.

11. Wykorzystanie

premii technologicznej

Istotnym, a niedocenianym czynnikiem sukcesu było
także wykorzystanie zmian technologicznych. Polska
transformacja trafiła na czas gwałtownego rozwoju technologii ICT, który zaczął globalnie zmieniać warunki
działania firm w latach 90. XX w. Polskie firmy mogły
skorzystać z nowych rozwiązań technologicznych, przeskakując całą epokę i wdrażając technologie już wtedy, gdy
pojawiały się one w najnowocześniejszych krajach świata,
konkurując w tym względzie z najbardziej zaawansowanymi firmami.
Aby trafnie ocenić skutki polskiej transformacji, warto
jednak zadać także inne pytanie: na ile była ona wynikiem
pracy Polaków, a na ile okoliczności zewnętrznych? Czy
Polska zawdzięcza skutki zmiany swojej dobrej strategii, czy
raczej szczęściu? Czy są one zasługą wysokiej kompetencji
liderów i elit, czy też dziełem przypadku?

11. Use of the technological bonus
Another essential, if underappreciated, factor in Poland’s
success was its use of changes in technology. Poland’s transformation coincided with the dramatic development of
ICT, which began, all over the world, to change the conditions in which companies operated. Polish enterprises took
advantage of the new technological solutions to skip over
a whole era and introduce technology as it was appearing in
the most modernised countries of the world, competing in
this respect with the most advanced companies.
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Jak się wydaje, polskie elity miały wolę zmian
i pewne wyobrażenie ich kierunku, a także otwartość, by je wprowadzać. Wzorce płynęły jednak
z Zachodu. To Zachód spowodował, że 10 krajów
regionu, wybierając gospodarkę wolnorynkową
i członkostwo w strukturach europejskich, zmierzało podobną drogą.
Sfera rozwiązań koniecznych do wprowadzenia
była więc jasno określona. Choć polska polityka
nie wytworzyła wielkich wizji, bo przede wszystkim koncentrowała się na sobie, to trzeba przyznać,
że zadanie „modernizacji adaptacyjnej” wykonała
dobrze. Polska zmiana była umiejętnie zarządzana,
zwłaszcza w latach 1989–1990 i w momencie negocjacji z Unia Europejską w okresie 1998–2003.
Liderzy polityki i gospodarki poszli „drogą środka”,
nie nadmiernie ambitną, ale też nie ryzykowną, bo
łączącą odwagę z rozwagą.
Dziś, gdy zasadnicza transformacja już się skończyła, a Polska jest klasyfikowana jako high-income
economy, trzeba zadać kolejne ważne pytanie: czy
Polacy potrafią myśleć? Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, wymaga bowiem wyznaczenia swojego
miejsca w świecie – określenia, jaka Polska chce
być, w czym się specjalizować, jaką rolę odgrywać
w Unii Europejskiej. Czy Polacy będą w stanie wymyśleć i dookreślić swoją przyszłość? Czy też raczej
będą dryfować na falach teraźniejszości i zmierzać
tam, dokąd popchnie ich los?
Przyszłość uzależniona jest przede wszystkim
od jakości myślenia o nadchodzących wyzwaniach.
Te zaś są olbrzymie. Tak duże, że być może dziś,
25 lat po transformacji, Polsce znowu potrzebny
jest Okrągły Stół, czyli rozmowa na temat celów
i sposobów ich realizacji oraz konsensus wokół
kierunków rozwoju. Historyczny mebel ciągle istnieje – może warto z niego ponownie skorzystać. ❙

In order to aptly appraise the effects of Poland’s transformation, however, it is worth asking other questions:
how much was it the result of Poles’ work, and how much
of external circumstances? Does Poland owe the outcome of the changes to its own good strategy or rather
to good luck? Was it due to the high competence of its
leaders and elites, or an accidental result?
It seems that Poland’s elite had the will to change
Poland, a certain vision of the direction change should
take and also the openness to lead that change. The models came, however, from the West. It was the West that
caused the ten countries of the region to follow a similar
path after having chosen free market economies and EU
membership.
The changes that had to be introduced were thus clearly designated. Although Polish politics did not produce
a great vision, because it was concentrated primarily on
itself, it must be admitted that it performed the task of
‘adaptive modernisation’ well. Poland’s transformation
was ably managed, particularly in the years 1989-1990 and
in the moment of negotiations with the EU in the period
1998-2003. Poland’s political and economic leaders took
the ‘middle road’: not too ambitious, but also not too risky,
balancing courage with caution.
Today, when the transformation is over and Poland is
classified as a high-income economy, a few more questions need to be asked: can Poles think? The situation in
which we find ourselves after all requires designating our
place in the world – setting forth what we want Poland
to be like, what it should specialise in, what role it should
play in the EU. Are Poles capable of thinking the matter
through and defining their future? Or will we rather drift
on the waves of the present and head wherever fate pushes
us? The future depends above all on the quality of our
thinking about the challenges ahead. They are enormous.
So huge that perhaps today, 25 years after the transformation, Poland is again in need of a Round Table, i.e. talks on
the subject of aims and means, as well as a consensus on
directions for development. The historic piece of furniture
still exists, and maybe it should be put to use. ❙

Paweł Rabiej: partner zarządzający ośrodka dialogu i analiz THINKTANK i członek Rady Centrum Stosunków
Międzynarodowych / Managing Partner of the THINKTANK centre for dialogue and analysis and Member
of the Board of the Centre for International Relations
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Dumni
ze zmian

25 lat właściwych wyborów

OPINIE

„Rola i siła Polski w Europie
zależą dziś od niej samej. Polska
transformacja jest uważana
za success story i modelowy
przykład udanego zarządzania
wielowymiarową zmianą”.
„Co więcej, historia polskiego
sukcesu daje Europie energię
i nadzieję. Ta radykalna zmiana,
która zaszła w ciągu zaledwie
dwóch dekad, jest jednym
z największych dokonań naszej
ery” / “The role and strength
of Poland in Europe depend
on Poland itself. It is viewed as
a success story and a model
of an effectively managed
multi-dimensional process of
change.”“What’s more, Poland’s
success story may give the Old
Continent new energy and
hope. Its radical transition in
just two decades is one of the
great success stories of our era”

fot. / PHOTO: BIURO PROMOCJI MIASTA WARSZAWA / PROMOTION OFFICE OF THE CAPITAL CITY OF WARSAW; ministerstwo spraw zagranicznych / Ministry of Foreign Affairs of Poland;
k.kuczyk; forum; Adam Chelstowski/FORUM; BIURO PROMOCJI MIASTA poznań / PROMOTION OFFICE OF THE CAPITAL CITY OF WARSAW; thinkstock

OPINIONS

10 lat

 europie
dalej?

w
– co

Ten years in the EU – what’s next?
Jako członek Unii Europejskiej Polska przeżywa dziś najlepsze lata w historii,
ale jej nowy „złoty wiek” dopiero się zaczął. Kluczem do uzyskania pozycji jednego
z liderów Europy jest stabilność polityczna, mądra polityka w ramach UE
oraz uniknięcie zagrożeń zewnętrznych. / As a member of the European Union,
Poland is going through the best years in its history, but its new ‘Golden Age’
has only just begun. Becoming one of Europe’s leaders entails
political stability, intelligent policies pursued within the EU framework
and the avoidance of external threats.
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Drugi to potrzeba zmian. Polskie społeczeństwo, doświadczone przez poprzedni system, było na nie gotowe,
wręcz ich oczekiwało. Ekscytujące było obserwować to poczucie wagi i pilności oraz oddania sprawie demonstrowane
wtedy przez Polaków.
Trzeci czynnik to Unia Europejska, która zadziałała jak
magnes. Połączenie tych trzech elementów sprawiło, że
Polska zdołała zdefiniować siebie na nowo w ramach europejskiej wspólnoty narodów.

Determinacja
dla
transformacji

Europa wciąż potrzebna

Tony Blair
Zmiany, które przez ostatnich 25 lat zaszły w Europie Środkowo-Wschodniej, są
nadzwyczajne. Nigdy wcześniej w historii kraje nie zreformowały się tak bardzo w tak
szybkim tempie. / The changes in Central and Eastern Europe over the last 25 years have been remarkable.
I can’t think of another example in history in which countries changed so much so rapidly.
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Europe represents the values of the West, but in a slightly
different way from America. I think that there will be many
situations in the future, in which the European distinctiveness
can play a real role.
Asia and Africa will want their relationship with America,
but they will also want close relations with Europe. There’s
much we share in common with America and I’m a great
supporter of the transatlantic alliance, but we also have our
own distinct positions.
In my view, the most important thing for Europe is to realise that the rationale for the integration has changed since the
post-war years. In the post-war world it was about the absence
of war - the rationale was peace. Today, the rationale for Europe is power. It’s the fact that in a world with China, which
has become this huge dominant power, but also with all the
countries with large populations (as population becomes
more aligned with GDP) – India, Indonesia, we are better
able to exercise influence by combining together collectively.

Importance of United Europe

I’d been one of the people arguing for the accession to happen. I was sure that we needed to fulfil our promise to Poland
and to the other countries, that if they met the terms of accession, they should come in. Even though this was the biggest
enlargement Europe had ever undertaken, nonetheless it was
right to do it. For all the difficulties and issues – and there
have been controversies also in Britain – I still think it’s been
a resounding success on the whole and Europe has become
much stronger as a result of it. I remember at the time, in
2004, this enormous sense of hope and optimism, and even
though this was pre-financial crisis, I still think there is a lot
of optimism still there.

Znaczenie zjednoczonej Europy

FOt.: FORUM/ REUTERS/Blair Gable

The changes over the last 25 years in Europe
have been stupendous, enormous and on the
whole I think they have been a remarkable success story. I can’t think of another example of
where countries have changed so much in such
a short space of time. Poland, after 1990, when it
faced the most extraordinary challenges – economic, social, political, geopolitical, has made
a remarkable progress. Even though there’s still
a lot to do and many challenges still to meet,
Poland is a country transformed and not just
internally, but also in the attitude to it from the
outside world.
I think there were three big factors in the
Polish transformation. The first is the attitude of the Polish people themselves. They’ve
been through so much difficulty and anguish,
as part of the old Soviet Bloc, that they were

Europe still needed

Europa reprezentuje wartości Zachodu, ale w nieco
odmienny sposób niż Stany Zjednoczone. Myślę, że ta odrębność Europy odegra istotną rolę w przyszłości. Kraje
Azji i Afryki będą dążyć do dobrych relacji z Ameryką, ale
będzie im również zależeć na bliskich stosunkach z Europą.
Jest wiele punktów wspólnych Ameryki i Europy, dlatego jestem zwolennikiem sojuszu transatlantyckiego, ale
należy pamiętać, że w pewnych sprawach mamy własne
stanowisko.
Moim zdaniem Europa musi zdać sobie sprawę z tego,
że od zakończenia II wojny światowej podstawowy cel stawiany integracji europejskiej się zmienił. W okresie powojennym służyła ona zapobieżeniu wojnie – celem nadrzędnym był zatem pokój. Dzisiaj zaś zadaniem dla Europy jest
wzmacnianie jej potęgi. Fakty są bowiem takie, że w świecie,
w którym dominującą potęgą stają się Chiny, a także Indie czy Indonezja, czyli kraje z rosnącą populacją (a liczba
ludności coraz bardziej wpływa na wysokość PKB), współpraca i wspólne działania zapewniają większe możliwości
wywierania wpływu.

Determination
for Transformation

Przemiany ostatnich 25 lat w Europie były
tak ogromne i zdumiewające, że bez wątpienia
trzeba je uznać za niesamowity sukces. Trudno
przywołać inny przykład państw, które zmieniłyby się tak znacząco w tak krótkim okresie.
Polska po 1990 r. – kiedy stanęła przed niesłychanymi wyzwaniami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi – dokonała olbrzymiego postępu. Nawet jeżeli wciąż ma przed sobą
wiele problemów do rozwiązania, przeszła udaną
transformację wewnętrzną i radykalną zmianę
pozycji w relacjach ze światem.
Myślę, że na przebieg tych zmian zasadniczy
wpływ miały trzy czynniki. Pierwszy to postawa
samych Polaków, którzy mimo trudności i cierpień, przez jakie przeszli jako część byłego bloku
wschodniego, byli zdeterminowani, by w sposób
niezależny przedefiniować własną tożsamość.

determined to reassert their national identity in an independent way. Secondly, the very experiences of the old system
made people anxious to get on with the process of transformation. In other words, there was a sense of urgency, determination and commitment that was really immensely exciting
to see. And the third thing is the European Union then acted
as a magnet. The combination of those three factors meant
that Poland decided to assert its own identity, but in a way
very much within the European Community of Nations.

Byłem jednym z europejskich liderów, którzy opowiadali
się za rozszerzeniem Unii. Kierowało mną przekonanie, że
musimy dotrzymać obietnicy danej Polsce i innym państwom – że jeśli spełnią warunki przystąpienia, powinny
zostać członkami Wspólnoty. Choć to największe rozszerzenie, jakiego Europa się kiedykolwiek podjęła, była
to słuszna decyzja. Co więcej, niezależnie od wszystkich
problemów (także w Wielkiej Brytanii rozszerzenie wywoływało kontrowersje) nadal uważam, że był to ogromny
sukces. Dzięki rozszerzeniu Europa stała się dużo silniejsza.
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Poland, because of its unique position in terms
of size, and geography and history, can play a part
in helping Europeans understand the importance of
Europe. As a result of its history, Poland knows how
important a creation Europe is and how, despite all
its challenges and problems, it still represents a very
significant political and economic achievement and
it’s important because there are still countries wanting to join the EU. The issues over Ukraine are also
part of that desire, with at least a significant section
of that population that wants to be part of Europe.
In terms of security, there is a sort of toughness
that Poland has as a result of its past and a deep
sense of the importance of the transatlantic alliance.
Sometimes I think there’s a risk, parts of Europe forget the importance of this, but we shouldn’t forget it.
My view of Europe for my own country, but I think
it’s rather the same for Poland, is that we are powerful countries who can play a part in the leadership
of Europe in a way that doesn’t diminish the importance of the French-German relationship, but does
add dimensions to it and therefore to the leadership
of Europe, which is why I believe so strongly in UK’s
membership in Europe. I believe Poland can do the
same, because it’s a country that is large enough,
and now strong enough, but also confident enough
to play that role. I think for countries like Britain,
we want to see a strong Poland exercising strength
within the European polity. ❙

Tony Blair: polityk Brytyjskiej Partii Pracy, zajmował urząd premiera Zjednoczonego Królestwa w latach
1997–2007 / British Labour Party politician who served as the Prime Minister of the United Kingdom
from 1997 to 2007
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Jedyny

udany
transfer
demokracji

The Only Successful Transfer
of Democracy
Romano Prodi
Wielkie rozszerzenie Unii Europejskiej było dziełem przywódców i społeczeństw, którzy
mieli świadomość, że to historyczna chwila. Zarówno Polska, jak i Europa dobrze ten
moment wykorzystały. / The Great Enlargement of the European Union was achieved by political leaders
and societies conscious of the historical moment. Poland and Europe have taken good advantage of it.

FOt.: archiwum autora / PhOTo: author’s archive

Pamiętam panującą wówczas w 2004 r. ogromną
nadzieję i optymizm. Myślę, że ten optymizm pozostał w nas, mimo że kontynent przeszedł bolesny
kryzys finansowy.
Polska, dzięki swej wyjątkowej pozycji – wynikającej z jej wielkości, doświadczenia dziejowego
i położenia geograficznego – może odegrać znaczącą rolę w uświadamianiu Europejczykom znaczenia integracji. Z racji swej historii Polska wie,
jak kluczową instytucją jest Unia Europejska i jak
ważne są – mimo wielu problemów i wyzwań – jej
polityczne i gospodarcze osiągnięcia. Jest to tym
bardziej istotne, że wciąż są państwa pragnące
dołączyć do UE. Dotyczy to także Ukrainy, gdzie
przynajmniej znaczna część populacji pragnie
zjednoczenia z Europą.
W kwestiach bezpieczeństwa Polska odznacza
się stanowczością (co wynika z jej historii) oraz
głębokim przekonaniem o znaczeniu więzi transatlantyckich. Niekiedy wręcz dostrzegam niebezpieczeństwo ich lekceważenia przez część Europy.
Postrzegam Wielką Brytanię jako silne państwo,
które może odgrywać w Europie ważną rolę przywódczą, bez umniejszania znaczenia niemiecko-francuskiej relacji. Dlatego tak mocno wspieram
brytyjskie członkostwo w Unii Europejskiej. Wierzę też, że Polska, będąc dużym, wystarczająco silnym i pewne siebie krajem, może odegrać podobną
rolę. Myślę, że państwa takie jak Wielka Brytania
chcą widzieć silną Polskę, która wykorzystuje swój
potencjał w ramach europejskiej wspólnoty. ❙

Połączenie Europy Zachodniej i Wschodniej
było jednym z najważniejszych osiągnięć w hisotrii. Z punktu widzenia realiów tamtych czasów
aż trudno uwierzyć, że nam się to w ogóle udało.
Sprawowałem wtedy funkcję przewodniczącego
Komisji Europejskiej. Nie byliśmy grupą biurokratów, lecz przywódców skoncentrowanych
na procesie i mających przed sobą jasny, długofalowy cel – historyczne połączenie Europy,
przez lata rozdzielonej zimną wojną. Mierząc się
z tym wyzwaniem, największy nacisk położyliśmy na dialog. Wymiary polityczny i techniczny
negocjacji były ściśle ze sobą związane. Ogromną rolę odegrał wtedy Günter Verheugen, nie
tylko jako komisarz ds. rozszerzenia, lecz także
jako człowiek znakomicie rozumiejący powagę
chwili, a jednocześnie głęboko wierzący w konkretne (polityczne, ekonomiczne i społeczne)

The unification of western and eastern Europe
has been one of the most important historical
achievements. Given the conditions prevailing
at the time, it was difficult to believe we could
be successful. At the time, I was President of the
European Commission. We were not a group
of bureaucrats, but leaders concentrated on the
process at hand and aiming for a clear long-term
goal: the historical unification of Europe, which
the Cold War had kept divided for so many years.
The main effort in our challenge was founded on
dialogue. The political and technical dimensions
of the negotiations were closely related. Günter
Verheugen played an enormous role at the time,
not only as the Commissioner for Enlargement,
but also as a man who understood the seriousness of the moment and who deeply believed
in the specific political, economic and social
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advantages of this process for Old and New Europe. We
were right, of course: the Great Enlargement has been no
less beneficial for the West than for the East.

korzyści z tego procesu dla Nowej i Starej Europy. I rzeczywiście, nie myliliśmy się – z wielkiego rozszerzenia Zachód
skorzystał nie mniej niż Wschód.

Wyjątkowe doświadczenie
transformacji

The exceptional experience
of transformation

Takie momenty to w historii rzadkość. Pracowaliśmy
w ogromnym tempie, bo czuliśmy, że ten wyjątkowy czas
szybko się skończy. Zobaczyłem wtedy, jak można pokojowo eksportować demokrację. To na razie pierwszy i jedyny
przypadek takiego transferu w dziejach świata, bo zazwyczaj demokrację wprowadza się siłą i, oczywiście, nietrwale.
Przykładem tego może być Irak. Uważam, że Europa ma do
zaoferowania światu wyjątkowy know-how, który będzie
bezcenny w XXI w. Wiemy, jak transferować demokrację
nie na lufach czołgów, lecz poprzez rozum i serca ludzi.
Ten sukces był możliwy z kilku powodów. Po pierwsze,
wola polityczna i działania przywódców (rulling class) miały
pełne poparcie społeczeństw. I to zarówno po wschodniej,
jak i zachodniej stronie. Ludzie mieli poczucie sprawiedliwości dziejowej i wielkiego zwycięstwa na rzecz demokracji. Polska transformacja nie byłaby możliwa bez gotowości
na nią i przyzwolenia Polaków. Poczynając od tych, którzy
sprawowali rządy. Warto pamiętać, że chęć wejścia do UE
i decyzja o przystąpieniu do negocjacji akcesyjnych były dobrowolne, a we wszystkich krajach akcesyjnych panował
wokół tej sprawy wyjątkowy klimat politycznej zgody.
Po drugie, przywódców UE wspierało zaplecze doskonale przygotowanych urzędników. Komisarze mieli codzienne oparcie w administracji, która potrafiła uwzględniać
w negocjacjach wszystkie aspekty zjednoczenia: różnice
polityczne, społeczne, regionalne, prawne etc. Po trzecie,
mieliśmy do czynienia z rzadką w historii symbiozą silnego
przywództwa, profesjonalnej biurokracji i rozumiejącego
społeczeństwa, dzięki której było możliwe osiągnięcie właściwej równowagi między sprawami nadrzędnymi, które
nie podlegały dyskusji, a szczegółami, które się negocjowało.
Po czwarte, wszystkie zaangażowane strony miały świadomość długofalowego, historycznego celu całej operacji. To
on dawał jasny punkt odniesienia i umożliwiał podejmowanie często trudnych kompromisów.

Such moments in history are rare. We were working in
great haste because we felt that this unique time would end
rapidly. I saw then that it was possible for democracy to be
exported peacefully. This is the only case of such a transfer
in history, because democracy is usually introduced by force
and naturally doesn’t last. Iraq can serve as an example. I feel
that Europe can offer the global world unique know-how
that will be priceless in the 21st century. We know how to
transfer democracy – not at gunpoint, but with the hearts
and brains of people.
This success was made possible by many factors. Firstly,
the political will and activeness of the ruling classes were
supported by our societies. This was the case on both the
western and the eastern side. People had a sense of historical
justice and of the great victory for democracy. The Polish
transformation would not have been possible without the
readiness and consent of Poles, starting from those who
held power. It is worthwhile to remember that the desire to
join the EU and the decision to begin accession negotiations
were voluntary. A unique climate of political consensus existed in all candidate countries.
Secondly, EU leaders were backed by very well-prepared
functionaries. EU commissioners enjoyed the daily support
of an administration that knew how to take all aspects of
unification into consideration during negotiations: political, social, regional, legal and other differences. Thirdly, we
were dealing with a rare historical instance of a symbiosis of strong leadership, professional bureaucracy and an
understanding society, thanks to which it was possible to
reach the appropriate balance between issues of primary
importance, beyond discussion, and details subject to negotiation. Fourthly, all parties involved were conscious of the
long-term historical goal of the entire operation. This goal
provided a clear point of reference and made it possible to
make difficult compromises.
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Nie bójmy się zmian

Let’s not fear change

Moim zdaniem rozszerzenie z lat 2004–2007
jest wielkim sukcesem Europy. Jej niegdysiejsze
peryferie dziś rozwijają się szybciej niż centrum,
przynoszą nowe pomysły polityczne i rozwojowe
impulsy. To bardzo pożądane, bo w mojej ocenie
przywództwo obecnie nie zapewnia Unii odpowiednich rozwiązań. Ważny impuls może dać także dalsze rozszerzanie UE, zwłaszcza o kraje byłej
Jugosławii, bardzo nam kulturowo bliskie, oraz
o Turcję, z którą negocjacje są trudniejsze i będą
trwały jeszcze bardzo, bardzo długo, bo przez setki
lat byliśmy po dwóch stronach barykady.
Największym problemem współczesnej Europy jest strach. Człowiek zazwyczaj boi się nowego,
nieznanego. Tymczasem to właśnie zmiana jest
motorem rozwoju. Jeżeli się nie zmienimy i nie
zaczniemy współpracować, czeka nas utrata wpływu na sprawy świata, a dochodzenie czy utrzymanie wysokiego poziomu życia będzie niemożliwe.
Państwa-miasta włoskie były silne w średniowieczu i w okresie renesansu, ale kolejna epoka je
zmarginalizowała, bo okazały się za małe na nowe
czasy. Nie sprostały konkurencji Hiszpanii, Francji
i Anglii – nowożytnych państw, rosnących na fali
pierwszej globalizacji rozpoczętej wraz z odkryciem Nowego Świata. Mądrość płynąca ze zjednoczenia Włoch i Niemiec w XIX w. mówi dziś Staremu Kontynentowi, że tylko zjednoczenie zapewni
mu pozycję w globalnym świecie.

In my opinion, the Enlargement (2004–2007) is
a great European success story. The continent’s peripheries of yesterday are now growing faster than
its centre; they bring new political ideas and developmental impulses. This is very desirable because,
to my mind, current leadership is not providing
the EU with appropriate solutions. Important
impulses could be produced by the EU’s further
enlargement, especially towards the countries of
the former Yugoslavia, which are culturally close
to us, and towards Turkey, with which negotiations
are more difficult and will take a long, long time,
because for centuries we were on opposite sides of
the barricades.
The greatest problem in contemporary Europe
is fear. Human beings are usually afraid of what is
new and unknown. But it is change that fuels development. If we don’t change and we don’t operate
together we shall lose any influence in the world
and we won’t be able to achieve or maintain any
comfortable level of life. The Italian city-states were
powerful in the Middle Ages and in the Renaissance, but the following era has marginalised them
because they proved too small for the new times.
They could not compete with Spain, France and
England, modern states that grew on the wave of
the first globalisation that began with the discovery
of the New World. The wisdom provided by the
Italian and German unifications in the 19th century
tells the Old Continent today that only unification
will ensure it the position in the global world.

Klimat do głębszej integracji

Europa nie może przegapić tej chwili, musi żyć
zasadą „teraz albo nigdy”. W Europie zaczęliśmy
uważać pokój za coś naturalnego, co zawsze jest
i będzie. Rzeczywistość wygląda inaczej. Wojny
w Jugosławii oraz kryzys na Ukrainie pokazały, że
konflikty są zawsze możliwe. Świadomość tej możliwości musi nadać projektowi europejskiemu nową
dynamikę, nakierowaną na znajdowanie zbieżności
i działanie, a nie uwzględnianie różnic i niekończące
się debaty. Lekcja ukraińska daje do myślenia, jak
bardzo Europa stała się nieefektywna. Problem na

A climate for greater integration

Europe must not miss this moment and must
live in keeping with the principle of ‘now or never’.
In Europe, we have come to see peace as a natural
state, something that is always there and always will
be. This is not the case. The Yugoslav Wars and the
Ukrainian tensions demonstrate that conflicts are
always possible. This must give the European project a new and active dynamic in seeking to find
convergence, without stumbling over differences
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Polska jako lider krajów nowej Unii (podział
ten zresztą coraz bardziej przechodzi do historii)
i szósta gospodarka w UE może być politycznie
bardzo aktywna, pod warunkiem że wewnętrznie
nie będzie poddawana czynnikom odśrodkowym
i destabilizującym. Jednym słowem, rola i siła
Polski w Europie zależą dziś od niej samej. Polska
jest uważana za success story i modelowy przykład
udanego zarządzania wielowymiarową zmianą.
Polacy przeszli radykalną transformację polityki,
gospodarki i społeczeństwa. Startując niemal od
zera, rozwinęli sprawną i odważną przedsiębiorczość oraz aktywne społeczeństwo obywatelskie.
Skala tych zmian jest imponująca i – szczerze
mówiąc – znacznie przekroczyła nasze ówczesne oczekiwania. Oczywiście nadal są problemy,
m.in. dysproporcje regionalne czy odkładana restrukturyzacja rolnictwa.

Poland – a success story

Poland as a leader of the ‘New EU’ countries
(this division is fast becoming history) and the
sixth largest EU economy could be very active politically, on the condition that it is not subject to
centrifugal and destabilising forces. In a word, Poland’s role and strength today depend on the country itself. Poland is viewed as a success story and as
a model of effectively managed multi-dimensional
processes of change. Poles have gone through radical political, economic and social transformations.
Starting almost from scratch, they have built an
effective and bold entrepreneurial sector and an
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Helping to build Europe
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Polska – success story

Współtworząc Europę
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Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. było
zwieńczeniem wieloletnich starań o powrót do rodziny
europejskich demokracji. Polska odgrywa coraz silniejszą rolę
w Europie, m.in. w zakresie współtworzenia polityki wschodniej UE.
/ Poland's accession to the European Union in 2004 was the
crowning achievement of many years of effort to join the family
of European democracies. Poland is playing an increasingly strong
role in Europe, including in creating the EU's eastern policy.

Na zdjęciu: Parada Schumana w Warszawie. Członkostwo Polski w UE popiera dziś
aż 89 proc. obywateli. / Photo: The Schuman Parade in Warsaw. Today, Poland's
membership in the EU is supported by as many as 89 per cent of citizens.

FOT. / PHOTO: Filip Blazejowski / FORUM

and indulging in interminable debates. The lesson
of Ukraine makes us aware of how ineffective Europe has become. It accepts seeing this problem
on its eastern border as a Russian-American issue,
while continuing to discuss what to do. Five hundred years ago, Niccolo Machiavelli described how
in his foreign policy a leader should take advantage
of the differences between conflicted little states.
The Prince is part of the canon of European literature, but it is Russia that has drawn the obvious
conclusions from it.
I remain an optimist, despite the present international tensions – I know that ‘Russia and
Europe are like vodka and caviar’, i.e. it is difficult
to separate them. In addition, if Putin wants to
be the new Peter the Great and modernise Russia, this will not take place without a marriage
with Europe. The history of European integration
runs in waves, like a sinusoid. At the present moment, we are at the bottom of it, but this will not
always be the case. Slowly, a climate appropriate for
stronger leadership and radical decisions is beginning to take shape. Member states know very well
that they can’t accomplish much single-handedly
in the global world. Even Germany – the strongest
country of the Old Continent – draws its strength
from the European cluster of which it is a part, and
whose other members are interested in a Germany
in Europe, not a German Europe.

swej wschodniej granicy Europa widzi jako problem
rosyjsko-amerykański, a sama wciąż dyskutuje, co
robić. Niccolò Machiavelli już 500 lat temu opisał,
jak przywódca ma w relacjach zagranicznych wykorzystywać różnice między skłóconymi małymi państwami. Książę jest w kanonie europejskiej literatury,
ale wnioski z tej lektury wyciąga Rosja.
Mimo obecnego napięcia międzynarodowego
pozostaję optymistą – wiem, że „Rosja i Europa
są jak wódka i kawior”, czyli trudno je rozdzielić.
Jeżeli Putin chce zostać nowym Piotrem Wielkim
i zmodernizować Rosję, nie obejdzie się bez mariażu z Europą. A historia integracji europejskiej przebiega falami, jak sinusoida. Teraz akurat jesteśmy
w jej dołku, ale tak nie będzie zawsze. Powoli zaczyna się formować klimat odpowiedni do silniejszego przywództwa i radykalnych decyzji. Państwa
członkowskie doskonale wiedzą, że w globalnym
świecie niewiele są w stanie zrobić pojedynczo. Nawet Niemcy – najmocniejsze państwo na Starym
Kontynencie – czerpią siłę z bycia w klastrze europejskim, którego członkowie są zainteresowani
Niemcami w Europie, a nie niemiecką Europą.

active civic society. The scale of such changes is impressive
and – frankly speaking – has greatly exceeded our expectations at the time. Of course, problems remain, such as
regional disproportions or the delayed restructuring of agriculture.
Today the adoption of the euro should be Poland’s most
important goal. Poland should do this primarily for political
reasons. For Italy, the common currency was a matter of necessity, not of choice, because endless devaluations of the lira
would have led the country to bankruptcy. Poland should
view the euro in a long-term, historical perspective – as
a factor binding the Old Continent. The monetary union
is the most advanced stage of European integration, even if
today’s management of the euro (in spite of the positive efforts of the European Central Bank) is ineffective and needs
to be improved. Many changes are needed and Poland, as
a country with experience in managing change, could make
an invaluable contribution to this process.
I am certain that interesting times are before us. While
it is true that the EU is a project begun in the middle of the
20th century, it is better suited to today’s network century of
multifaceted interdependence, and therein lies its strength.
Europe will most certainly continue to integrate, probably at
different speeds. Greater integration will take place thanks
to the common currency and, later, thanks to a common
policy. The present leaders – who are strongly divided by
history, language and the nationalist mentality of much of
the 20th century – will be replaced in the next generations
by new European leaders. They will be the children of the
children we are now raising. I believe there will be many
Poles and Italians among them. ❙

prof. Romano Prodi: dwukrotny premier Włoch (1996–1998 i 2006–2008); przewodniczył Komisji Europejskiej w latach
1999–2004, gdy Polska negocjowała członkostwo i weszła do UE / Prime Minister of Italy (1996-1998 and 2006-2008),
and President of the European Commission (1999-2004) during Poland’s accession negotiations and when it joined the EU
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Najlepsze
20 lat
za Polską
Co dalej?

Poland’s Best 20 Years.
What’S Next?
Martin Schulz
Dwie ostatnie dekady były najprawdopodobniej najlepsze w burzliwej historii Polski.
Transformacja kraju – od rządów partii komunistycznej i gospodarki planowej do demokracji
i wolnego rynku – okazała się wielkim sukcesem. / Poland has probably enjoyed the best two decades
of its tumultuous history and its transformation from communist rule and a command economy to a democracy
and the free market has proven a great success.

FOt.: parlament europejski / PhOTo: European Parliament

Teraz najważniejszy cel to przyjęcie euro. Polska powinna to zrobić przede wszystkim ze względów politycznych.
Dla Włoch wspólna waluta była koniecznością, a nie wyborem, bo wieczne dewaluacje lira prowadziłyby państwo
do bankructwa. Polska powinna patrzeć na euro z dłuższej,
historycznej perspektywy – jako na czynnik spajający Stary Kontynent. Unia walutowa to najdalej posunięty etap
integracji europejskiej, nawet jeżeli zarządzanie euro jest
obecnie nieefektywne (mimo pozytywnych wysiłków ze
strony Europejskiego Banku Centralnego) i trzeba je ulepszyć. Wiele obszarów wymaga zmian i Polska jako kraj doświadczony w zarządzaniu zmianą może wnieść bezcenne
wkład w ten proces.
Jestem pewien, że czekają nas interesujące czasy. UE to
projekt, który zaczął się co prawda w połowie XX w., ale
bardziej pasuje do obecnego, sieciowego stulecia wielowymiarowych współzależności. W tym właśnie tkwi jego
siła. Europa z pewnością będzie się dalej integrować, choć
prawdopodobnie z różną prędkością. Nastąpi mocniejsze
zespolenie przez wspólną walutę, a później wspólną politykę. Obecnych liderów, mocno podzielonych przez historię,
język i XX-wieczną narodową mentalność, w następnych
pokoleniach zastąpią nowi, europejscy już przywódcy. Wyrosną z dzieci, które dziś wychowujemy. Wierzę, że będzie
wśród nich wielu Polaków i Włochów. ❙

Pomijając niepokojące wydarzenia na
Ukrainie, Polska do tej pory nie funkcjonowała w bardziej przyjaznym środowisku międzynarodowym. Wojny, rozbiory, powstania
i dyktatury wydają się należeć do przeszłości.
Mimo dużych obszarów ubóstwa i wysokiego
bezrobocia kraj ten nigdy nie prosperował tak
dobrze, nie był tak stabilny i bezpieczny jak
dziś. Po początkowym bólu terapii szokowej
przez ostatnich 25 lat produkcja gospodarcza Polski wzrosła czterokrotnie, a standard
życia jest dwa razy wyższy i zbliżaja się do
dwóch trzecich unijnej średniej. Polska ma
mocną klasę średnią, niezależne media, stabilne prawo chroniące własność, niezależny
bank centralny i wysoką kulturę polityczną, a więc wszystkie atrybuty, których nowoczesne państwo potrzebuje do rozwoju.

Notwithstanding the recent deeply worrying
events in Ukraine, Poland has never experienced
a better and friendlier international environment.
Wars, partitions, uprisings and dictatorships seem
a thing of the past. Despite large pockets of poverty
and high unemployment, never before has Poland
been as prosperous, stable and secure. After the initial pain of shock therapy, Poland’s economic output
has grown four-fold over the last 25 years and its living standards more than doubled, reaching nearly
two-thirds of the EU average. Poland has a thriving
middle class, an independent news media, stable
property rights, an independent central bank and
a culture of electoral competition – all the attributes needed for a modern state to thrive. Poland
is the rising star of the European Union. There are
certainly many reasons to celebrate this year – the
10th anniversary of the EU’s enlargement and the
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Polska jest wschodzącą gwiazdą Unii Europejskiej. Po 10 latach od akcesji do UE i 25 od upadku
komunizmu ma wiele powodów do świętowania.
Jednak nie powinna popadać w samozachwyt, bo
wciąż musi włożyć dużo wysiłku, by wspinać się
po drabinie gospodarczego i społecznego rozwoju.

Co stoi za sukcesem Polski?

Punkt wyjścia Polski w 1989 r. był fatalny – dużo
gorszy niż w większości pozostałych państw postkomunistycznych. Gospodarkę niszczyła hiperinflacja, półki w sklepach ziały pustkami, a gdy tylko
pojawiały się na nich produkty, przed sklepem
formowały się kolejki. Państwo było obciążone
ogromnym długiem zagranicznym. Centralnie planowaną gospodarkę kształtowano w sposób arbitralny i podporządkowywano nie ekonomicznym
realiom, lecz konieczności budowania współpracy
między krajami bloku wschodniego.
Stary system pozostawił po sobie jednak dobrze wykształcony i zdolny kapitał ludzki oraz
intelektualne i kulturowe elity na bardzo wysokim
poziomie. Dzięki doświadczeniom Solidarności
i stanu wojennego antykomunistyczna opozycja
była politycznie bardziej dojrzała niż gdziekolwiek indziej w Europie Środkowo-Wschodniej.
Jednocześnie w PZPR funkcjonował silny liberalny
odłam, z którego wyrośli odpowiedzialni liderzy.
Ale przede wszystkim kraj zmierzał we właściwym
kierunku dzięki ogromnej energii milionów Polaków. To właśnie aktywność ludzi zakładających
małe firmy i handlujących na bazarach pozwoliła
Polsce przetrwać pierwsze, najtrudniejsze lata. Polska miała też dużo szczęścia – własność prywatna,
szczególnie w rolnictwie, miała większą skalę niż
w innych krajach komunistycznych.

25th anniversary of the fall of communism. Still,
there is no room for complacency and much effort
will be needed for Poland to climb even higher on
the ladder of economic and social progress.

What lies behind Poland’s success?

The starting point in 1989 was terrible, much
worse than in most other ex-communist countries.
The economy was ravaged by hyperinflation, store
shelves were empty and long queues were forming for scarce goods. The country was burdened
with a massive foreign debt. The centrally planned
economy was created in an arbitrary way to serve
economic cooperation within the Soviet Bloc.
Yet, the old system left a well-educated, skilled
labour force and the intellectual and cultural elites were of a very high level. The anti-communist
opposition was politically more mature than elsewhere thanks to the experience of the Solidarity
movement and martial law in 1981. At the same
time, the old communist party had a strong liberal
wing, which produced a number of responsible
future leaders. But first and foremost, it was the
immense energy of millions of ordinary Poles that
kept pushing the country in the right direction
despite political instability in the first years of
transformation.
It is this energy of people setting up small businesses and trading in open air markets that allowed Poland to survive the first difficult years.
Poland was also more fortunate than many other
ex-communist countries in that more private
ownership had been allowed, especially in the
farming sector.

Political unity

Historians will debate the track record of
subsequent governments and the merits of their
reforms. Could the shock therapy of 1990 have
been better offset by measures to protect society’s poorest? Perhaps. Could certain reforms have
been implemented faster in the mid-1990s. Certainly. Should there have been more effort to fight

Polityczna jedność

Historycy będą debatować nad osiągnięciami
kolejnych rządów i skutkami przeprowadzanych
reform. Być może tzw. terapia szokowa mogła zostać zrównoważona rozwiązaniami chroniącymi
najbiedniejszych; z pewnością niektóre z reform
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z połowy lat 90. XX w. można było wdrożyć wcześniej; zapewne większą wagę należało przywiązać do walki z korupcją, kumoterstwem i do wzmacniania administracji oraz
sądów. Jedno jest jednak istotne: wszystkie polskie rządy, od
prawicy do lewicy, zachowały ten sam strategiczny kierunek
politycznej i gospodarczej integracji z Europą Zachodnią,
przyjmując wolny rynek i demokrację.
Polityczna i gospodarcza podróż Polski rozpoczęła się
wraz ze stabilizacją inflacji i kursu walutowego, powstaniem
warunków wolnego rynku dla przedsiębiorstw, pokonaniem
kryzysu w bankowości, opuszczeniem kraju przez radzieckie wojska, restrukturyzacją długu zagranicznego, członkostwem w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
przyjęciem nowej konstytucji, a zakończyła członkostwem
w NATO i UE. Członków solidarnościowych rządów bezsprzecznie można nazwać odważnymi reformatorami, ale
ci, którzy byli postkomunistycznymi socjaldemokratami,
kontynuowali marsz w tym samym kierunku – zgodnie
z przyjętymi założeniami sterowali szybko rozwijającą się
gospodarką i wielkim napływem inwestycji zagranicznych,
które tworzyły nowe miejsca pracy. Zatem wszystkie rządy
traktowały integrację europejską jako priorytet. Wszystkie
rządy prowadziły roztropną politykę fiskalną, co pozwoliło
Polsce uniknąć drastycznego kryzysu, którego doświadczyły
inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

corruption, cronyism, and to strengthen the administration
and the courts? Definitely.
But one thing is certain. All governments, from right
to left, have maintained the same strategic course of political and economic integration with Western Europe while
embracing the free market and democracy, albeit in different measure. This political and economic journey started
with the stabilisation of inflation and the exchange rate, the
creation of a free market environment for enterprises and
overcoming the banking crisis, led to the departure of Soviet
troops, the restructuring of foreign debt, membership in the
Organisation for the Economic Cooperation and Development, and a new constitution, and was crowned with membership in NATO and the European Union. The people in
the Solidarity-rooted governments were brave reformers,
but the formerly communist social democrats maintained
the same course, and presided over fast economic growth
and large inflows of job-creating foreign investment. All governments treated European integration as a priority. All of
them pursued the policy of general fiscal prudence, which
allowed Poland to avoid the drastic slumps experienced by
some other Central and East European countries.

The Polish road to success

The European Union and the United States did a tremendous amount to assist Poland in its transformation.
Loans from the International Monetary Fund in the early
1990s helped to stabilise the economy, even if they required harsh policies. The Association Agreement with the
EU opened the way for eventual membership and unlocked
substantial aid funds. The so-called Copenhagen criteria for
EU entry – respect for the rule of law, a functioning democracy and a market economy, respect for minorities, and the
adoption of EU laws – allowed Poland to pursue reforms in
a structured way. The reform process accelerated significantly during the accession negotiations of 1998-2002. Poland
made a truly Herculean effort during this period.
After accession in 2004, Poland maintained a good track
record on reform despite many political upheavals. It earned
much respect by being the only EU country to avoid recession in the aftermath of the financial crisis. Tens of billions
of euros in aid to build roads, clean up the environment
and restructure industries helped to modernise the country.

Polska droga sukcesu

Unia Europejska i Stany Zjednoczone odegrały ogromną rolę w procesie polskiej transformacji. Pożyczki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego na początku lat 90.
pomogły ustabilizować gospodarkę, nawet jeśli były uzależnione od surowych reform. Porozumienie o partnerstwie
i współpracy z UE otworzyło drogę do członkostwa i odblokowało obfite fundusze. Tzw. kryteria kopenhaskie wejścia
do UE (szacunek dla praworządności, dobrze działająca
demokracja, gospodarka wolnorynkowa, szacunek dla
mniejszości, przyjęcie dorobku prawnego UE) pozwoliły
Polsce wprowadzać reformy w uporządkowany sposób. Proces transformacji znacznie przyspieszył w latach 1998–2002
(podczas negocjacji w sprawie przyjęcia Polski do Unii).
W tym okresie Polska wykonała herkulesowy wysiłek.
Po przyjęciu do UE w 2004 r. Polska utrzymała pozytywny bilans w reformowaniu państwa mimo wielu
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Nowy model rozwojowy

Jednak problemy pozostają. Bezrobocie utrzymuje się
na wysokim poziomie, zarobki większości Polaków wciąż
są bardzo niskie, a wielu młodych ludzi woli szukać pracy
za granicą. Mimo gospodarczych postępów Polska staje
przed nowymi wyzwaniami, z którymi powinna już zacząć
się mierzyć. Zgadzam się z ekonomistami, którzy ostrzegają
Polskę przed wpadnięciem w „pułapkę średniego dochodu”.
Takie państwo zazwyczaj już wyczerpało wszystkie proste
źródła wzrostu gospodarczego przyciągające inwestorów zagranicznych (takie jak niskie płace) i jeśli pozwoli na wzrost
pensji, straci konkurencyjność, co z kolei doprowadzi do
obniżenia eksportu. Jeśli zaś utrzyma niskie płace, zahamuje
popyt wewnętrzny, a tym samym wzrost gospodarczy.
Państwo o średnim dochodzie może się zbliżać do bogatego świata, zmieniając swoją strategię gospodarczą poprzez
stawianie na pierwszym miejscu badań, edukacji oraz innowacyjności. Tylko w ten sposób może wytwarzać i eksportować produkty konkurencyjne nie z powodu niskiej ceny,
lecz dzięki wysokiej jakości i wartości dodanej. Dlatego niepokoić może, że na badania i innowacje Polska przeznacza
0,7 proc. PKB (a UE 2 proc.). Jestem jednak pewien, że doświadczona już Polska umie dokonać strategicznych zmian
i ominie stojące przed nią pułapki, by dalej się rozwijać. ❙

The Presidency of the EU Council in 2011 showed Poland’s maturity, prompting many in Brussels to say that the
division between old and new member states no longer
makes sense.

Problems remain, however. Unemployment is persistently high, the salaries of most Poles are still very low and
many young people choose to leave Poland to seek jobs
elsewhere.
Yet, as Poland advances economically, it encounters new
problems which it should start to address now. I agree with
those economists who warn of the danger of Poland falling
into the trap of a middle-income country. Typically, a middle-income country is one that has exhausted its simple reserves for economic growth, such as low wages that attract
foreign investment. If such a country allows wages to grow,
it loses competitiveness, leading to a decline of exports. If
it continues to squeeze wages, it curbs domestic demand
and, consequently, economic growth. A middle-income
country can progress towards the rich world if it changes
its economic strategy by putting research, development,
education and innovation at its heart. Only in this way
can a country produce and export goods not because they
are cheap, but because they are of impeccable quality and
have high added value. It is worrying in this context that
Poland spends only 0.7 per cent of GDP on research and
innovation, compared with 2 per cent in the entire EU.
Looking at Poland’s experience, I am sure it is capable of
making this strategic shift. ❙

Martin Schulz: niemiecki polityk, od 2004 r. przewodniczący Grupy Socjalistów w PE. Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego (2012–2014) / German politician, leader of the Socialist Group in the EP since 2004. President of the European

Parliament (2012-2014)
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rozszerzenie

The new development model

stworzyło
europę

Enlargement made Europe
Javier Solana
Wielkie rozszerzenie niewątpliwie było najważniejszym wydarzeniem ostatnich dekad
w Europie. Polski sukces może dać Staremu Kontynentowi zastrzyk nowej energii i nadziei. /
Without a doubt, the Great Enlargement was the most important European event in the last decades. Poland’s
success story may give the Old Continent new energy and hope.

FOt.: archiwum TT / PhOTo: TT archive

politycznych wstrząsów. Kraj zyskał szacunek jako jedyny
członek UE, który uniknął recesji będącej skutkiem kryzysu
finansowego. Dziesiątki miliardów euro na budowanie dróg,
ochronę środowiska i restrukturyzację przemysłu pomogły
unowocześnić to państwo. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. pokazała dojrzałość Polski, skłaniając
wielu w Brukseli do stwierdzenia, że podział między starymi i nowymi członkami nie ma już sensu. Polska ma wiele
powodów do dumy.

Wspomnienie wielkiego rozszerzenia przynosi mi głęboką satysfakcję. W owym czasie wybór był tylko jeden: pozwolić wschodniej części
Europy ostatecznie zjednoczyć się z zachodnią,
tak aby mogła cieszyć się polityczną wolnością oraz gospodarką wolnorynkową. Proces
ten trwał bardzo krótko. Polska oraz inne kraje
Europy Środkowo-Wschodniej wniosły do UE
entuzjazm i „świeżą krew”, co w znaczący sposób wpłynęło także na kraje zachodnie. Rozszerzenie przywróciło Unii równowagę. Tylko
z wami w swoich szeregach Europa jest Europą.

Europejskie priorytety

Podział Europy był dla niej szkodliwy, niósł
zagrożenie także dla innych państw. Popełniliśmy ogromne błędy w historii, w tym w XX w.
dwie europejskie wojny wywołały poważne
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I feel deep satisfaction when I think of the
Great Enlargement. It was for us the only thing to
do: to let the eastern part of Europe finally reunite
with the western one, so it could enjoy political
freedom and a free market economy. The whole
process took very little time. Poland and other
Eastern and Central Europe countries brought
to the EU all their enthusiasm and ‘new blood,’
and this influenced the West itself considerably.
The enlargement rebalanced the European Union.
Europe is Europe only with you in it.

European priorities

Europe’s division wasn’t good for Europe but
it was dangerous for others as well. We made
many great mistakes in the past and in the 20th
century, two European wars harmed the other
continents severely. Today European powers

zniszczenia na innych kontynentach. Współcześnie państwa europejskie korzystają ze zjednoczenia, ale leży ono w interesie całej społeczności
międzynarodowej, która zyskała pewność, że kraje
członkowskie UE nie zaczną ponownie walczyć ze
sobą, wpędzając innych w kłopoty. W odniesieniu
do świata zewnętrznego w nadchodzących dekadach UE powinna skoncentrować się na trzech
najważniejszych kwestiach: sąsiedztwie (zwłaszcza
w odniesieniu do wschodniej i południowej granicy), bezpieczeństwie energetycznym oraz oddziaływaniu europejskiej integracji na resztę świata.
Musimy poważnie podchodzić do naszych zobowiązań oraz sprawić, by polityka zagraniczna
i bezpieczeństwa była rzeczywiście wspólna. Jako że
częścią składową bezpieczeństwa jest siła militarna,
musimy zbudować europejską hard power. NATO
pozostanie organizacją gwarantującą swoim członkom bezpieczeństwo i ochronę, ale nie powinno
stawiać się w roli światowego żandarma. Szczególnej ostrożności wymaga jego wschodnia flanka.
W ostatnich dwóch dekadach relacje Zachodu
z Rosją przechodziły przez różne fazy. Rosja zaakceptowała, choć nie bez trudności, rozszerzenie UE
o kraje byłego bloku wschodniego. W 1997 r. zostało
podpisane historyczne porozumienie o współpracy
NATO i Rosji. Równowaga została zaburzona przez
kolejne rozszerzenie oraz pojawienie się rosyjskich
dążeń do zbudowania Unii Euroazjatyckiej, będącej czymś na kształt UE-bis, z siedzibą w Moskwie.
Udział Ukrainy w tej politycznej inicjatywie ma
kluczowe znaczenie, ale rosyjskie podejście do
swojego sąsiada może być dzwonkiem alarmowym
zarówno dla Europejczyków, jak i dla reszty świata
– jasno pokazuje konieczność budowania lepszego
globalnego zarządzania (global governance).

benefit by being united but the whole international
community benefits from it as well by being sure
EU member states will not fight each other again
and won’t put anybody else in trouble. In international relations, in the next decades the European
Union should concentrate on three major issues:
proximity (especially its eastern and southern
border), energy security and Europe’s added value
towards the rest of the world.
We have to be serious about our commitments
and truly make foreign and security policy common ones. Military force is part of security so we
have to build Europe’s hard power. NATO will continue to be an organisation providing security and
protection to its members but it should not position itself as the global policeman. And we have
to be particularly careful about the eastern flank.
In the last two decades, the West’s relations with
Russia have been through different phases. Russia
accepted, not without difficulty, the enlargement
of the EU to the countries of the former Soviet
Bloc. In 1997, a historical agreement of cooperation between NATO and Russia was signed. This
equilibrium was broken by a new NATO enlargement and Russia’s new desire to build the Eurasian
Union, a sort of EU-bis chaired from Moscow. The
presence of Ukraine in this political concept is fundamental, but Russia’s approach to its neighbour
may be a wake-up call both for Europeans and the
rest of the world: it clearly demonstrates the need
for better global governance.

A call for global governance

Multilateralism can take many forms and the
number and nature of the problems we face today - none of which can be resolved by individual
countries – leads us to look for new solutions.
At the same time, we should make multinational institutions – such as the UN, IMF or World
Bank – operate better and in a truly global fashion. Europe should play an active and important
role in the process of creating institutions for
the multi-polar world. The European Union has

Potrzeba globalnego zarządzania

Multilateralizm może przybierać wiele form,
a liczba i natura problemów, z którymi borykamy
się dzisiaj (i żaden z nich nie da się rozwiązać przez
pojedyncze państwo), każą nam szukać nowych
rozwiązań. Jednocześnie powinniśmy sprawić,
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by instytucje międzynarodowe – takie jak ONZ, MFW czy
Bank Światowy – działały skuteczniej i w sposób prawdziwie
globalny. Europa powinna odgrywać ważną i aktywną rolę
w procesie kreowania instytucji dostosowanych do świata
wielobiegunowego. Unia Europejska dysponuje doświadczeniem w osiąganiu porozumień i kompromisów. Jednak
aby było to możliwe, Stary Kontynent musi być zjednoczony.
Obecność Polski w Europie, z jej optymizmem i doświadczeniem historycznym, może okazać się kluczowa.
Tego samego dnia – 4 czerwca 1989 r., kiedy Polska przeprowadziła pierwsze wolne wybory od zakończenia II wojny
światowej – na placu Tiananmen trwały masowe protesty
przeciwko partii komunistycznej. Ćwierć wieku później żyjemy w zupełnie innym świecie: Chiny są drugą największą
gospodarką świata, a już niedługo w pierwszej dziesiątce największych potęg ekonomicznych nie będzie żadnego kraju
z Europy. Historia polskiego sukcesu daje Europie energię
i nadzieję. Ta radykalna zmiana, dokonana zaledwie w ciągu
ostatniej dekady, jest jednym z największych dokonań naszej
ery. Polska zwiększyła swój PKB o ponad 40 proc., zmodernizowała infrastrukturę, zreorganizowała administrację, potroiła wymianę handlową z UE. Co więcej, w czasie kryzysu
utrzymała imponujące tempo rozwoju gospodarczego. Wzięła też udział we wszystkich misjach NATO od czasu przystąpienia do Sojuszu – nie bez trudności, ale zawsze z hojnością.

experience in reaching consensus and compromises. To
do that though, the Old Continent has to be united. And
Poland’s presence in Europe, with its optimism and historical experience, may be crucial.
On the very same day of June 4 1989, when Poland held
its first free elections since WWII, there were massive protests against the communist party on Beijing’s Tiananmen
Square. After a quarter century we live in a very different
world: China is the world’s second economic power and
soon there will be no European country among the world’s
top 10 economies. Poland’s success story gives Europe energy and hope. Its radical transition in just a decade is one
of the great success stories of our era. Poland has grown by
over 40 per cent, changed its infrastructure, restructured its
administration and its economy and tripled its export to the
EU. Moreover, during the crisis it maintained an impressive
rate of economic growth. It has participated in all the NATO
missions since joining the alliance – not without difficulty
but always with generosity.

Poland – high hopes

Your country gained great respect from European leaders and Europeans at large. The next step is to join the
eurozone. It would be good for Poland but also for all the
member states because the common currency will be a key
factor in further integration over the next decades. Don’t
forget that while Europe is very important for Poland, Poland is also very important for Europe. We need your enthusiasm, your loyalty to European ideals and your high-quality
people to carry the European project forward. ❙

Wielkie nadzieje

Polska zyskała ogromny szacunek ze strony europejskich
przywódców i wśród ogółu Europejczyków. Następnym
krokiem powinno być wejście do strefy euro. Byłoby to
z korzyścią dla Polski, ale też dla wszystkich krajów członkowskich, gdyż to właśnie wspólna waluta będzie kluczowym czynnikiem postępującej integracji w nadchodzących
dekadach. Nie zapominajcie, że nie tylko Europa jest bardzo
ważna dla Polski, ale też Polska jest bardzo ważna dla Europy. Potrzebujemy waszego entuzjazmu, waszej lojalności
wobec europejskich ideałów i waszych wartościowych obywateli, aby europejski projekt zmierzał naprzód. ❙

Javier Solana: polityk, sekretarz generalny NATO w latach 1995–1999. Wysoki przedstawiciel UE ds. wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa i sekretarz generalny Rady UE (1999–2009) / politician, Secretary General of NATO between

1995 and 1999. Served as the EU High Representative for Common Foreign and Security Policy and Secretary General of the European
Council (1999-2009)
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ale wysoce pouczające rozmowy z kilkoma członkami rządu
Tadeusza Mazowieckiego były dla mnie przeżyciem.
Działo się to dwa miesiące przed naszą aksamitną rewolucją. Podczas gdy w Polsce już wrzało od zmian, Czechosłowacja, przynajmniej na powierzchni, wciąż jakby była
pogrążona we śnie. Muszę jednak przyznać, że czułem się
wówczas rozczarowany tym, że polscy reformatorzy nie
mieli jasnej wizji dojścia do prawdziwej gospodarki rynkowej. Tłumaczyłem to uwarunkowaniami Polski – niektórzy
członkowie rządu Mazowieckiego przez lata zasiadali w komisjach tworzonych przez stare władze w celu wypracowania planu reform. Ponadto pozwolono im zachować uniwersyteckie posady. Tymczasem w Czechosłowacji ludzie
tacy jak ja nie mieli szans na podobną pracę. Taka sytuacja
nieuchronnie radykalizowała nasze stanowisko.

Transformacja
w trzech
fazach
Transformation in Three Steps

Václav Klaus

Wstrzymana transformacja

Według mnie polska transformacja po początkowym sukcesie wytraciła impet. Jednakże
ostatnie lata dowiodły, że Polska radzi sobie z wyzwaniami – i ponownie uczyniła ogromny
postęp. / As I saw it, the Polish transformation, having first progressed radically and rapidly, slowed down. Recent
years, however, have shown that Poland has again made great progress, having successfully coped with the
current challenges.
Nie chciałbym pretendować do miana eksperta
w sprawach historii Polski i jej transformacji. Byłem bowiem jedynie niesystematycznym obserwatorem wydarzeń, które zachodziły w tym kraju
w okresie komunizmu i w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, relatywnie częstym gościem w Polsce oraz
przyjacielem prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz
innych reformatorów. Zawsze byłem też dobrym
przyjacielem Polski; kimś, kto stwierdził – podczas
oficjalnej wizyty – że Polacy są najbliższym Czechom narodem.

Poland’s lead

Poland was the first country which, in 1989, rejected communism and embarked on radical social
and economic reforms. By an incredible coincidence, I was in Warsaw in September 1989 when
the first non-communist government was sworn in.
The informal talks I held with several members of
Mazowiecki’s new government over the days that
followed were very enriching.

Polskie przywództwo

Polska w 1989 r. jako pierwsza odrzuciła ustrój
komunistyczny i rozpoczęła radykalną transformację. Zbiegiem okoliczności znalazłem się w Warszawie podczas weekendu, kiedy został powołany
pierwszy niekomunistyczny rząd. Nieformalne,
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I am not an expert on Polish history or its transformation. I have only been an unsystematic observer of
Polish events both under communism and in the last
25 years, a relatively frequent visitor to Poland and
a personal friend of the late president Kaczyński and of
several Polish reformers. I have always been Poland’s
good friend – one who during the last state visit remarked that of all nations, Poles are closest to Czechs.

Kiedy w grudniu 1989 r. w Pradze ukonstytuował się
pierwszy niekomunistyczny rząd, moje zaangażowanie
w czeską transformację uniemożliwiło mi systematyczne
śledzenie rozwoju wypadków w Polsce. Nie mogłem jednak
nie zauważyć niestabilności politycznej Polski. Jako premier
i wicepremier spotykałem się w tym czasie z ośmioma polskimi ministrami. Początek – wraz ze wszystkimi nadziejami związanymi z udanymi działaniami Leszka Balcerowicza
i jego współpracowników – wyglądał bardzo optymistycznie. Jednak wielkie nadzieje z czasem zaczęły się ulatniać.
Przynajmniej tak to wyglądało z zagranicy.
Tytuł niniejszej publikacji w języku angielskim brzmi
Polish Transformation. From Suspense to Success. Według
słownika suspense to stan podekscytowania lub lęku związany z brakiem wiedzy na temat najbliższej przyszłości. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem zaproszenie zachęcające
mnie do udziału w niniejszym projekcie wydawniczym, źle
zrozumiałem intencje. Słowo suspense przeczytałem jako
suspension. Tymczasem suspension oznacza wstrzymanie
się od robienia czegoś lub zastopowanie na jakiś czas. Ten
niewinny błąd miał pewnie głębsze podłoże. Oddaje bowiem moje postrzeganie polskiej transformacji jako przebiegającej nie w dwóch etapach: „niepewność – sukces”, lecz
w trzech: „niepewność – wstrzymanie – sukces”.
Ludzie znający Polskę lepiej ode mnie niewątpliwie
mogą krytycznie ocenić taką hipotezę, a ja zaakceptuję ich

63

This was two months before our own Velvet Revolution.
While Poland was on the move, Czechoslovakia seemed almost asleep, at least on the surface. I must admit, however,
that I was slightly disappointed not to see among the Polish
reformers a clear vision for a genuine free market economy.
I said to myself then that this was due to specific Polish
conditions: some members of Mazowiecki’s government
had for many years sat in various commissions set up by
the old authorities to work out plans for economic reforms.
They were also able to keep their academic posts, whereas in
Czechoslovakia, this was not an option for people like me.
This situation inevitably radicalised our positions.

Suspended transformation

When the first non-communist government in Prague
was formed in December 1989, my involvement in our own
transformation made it impossible to follow events in Poland systematically. But I couldn’t fail to notice the relative
political instability there. As the Czech prime minister and
deputy prime minister, I dealt with eight Polish prime ministers. The beginnings – with the very hopeful and successful
initiatives of Leszek Balcerowicz and his team – looked very
promising but those hopes slowly vanished. At least, that is
how it looked from abroad.
The name of this project is Polish Transformation. From
Suspense to Success. The dictionary defines suspense as
‘a state or feeling of excited or anxious uncertainty about
what may happen’. When I first read the invitation to take
part in this project, I mistook this term for ‘suspension’. To
quote the BBC English Dictionary again: ‘the suspension of
something is the act of delaying or stopping for a while’. This
was probably not just a mistake – it reflected my perception of the Polish transformations as progressing not in two
stages – that of ‘suspense and success’ – but in three – that
of ‘suspense, suspension and success’.
People who know more about Poland than I do will be
better positioned to judge whether this view is correct and
I will accept their judgement. But I couldn’t fail to see some
problems: a relative macroeconomic instability manifested
in a high inflation rate, serious budgetary problems, a high
unemployment rate which – in spite of millions of Poles
working abroad – was three or four times higher than in
my country, and the lack of a mass, large-scale privatisation

osąd. Nie mogłem jednak nie dostrzec kilku problemów: niestabilnej sytuacji makroekonomicznej
przejawiającej się w wysokiej inflacji, znaczących
problemach budżetowych, wysokiej stopie bezrobocia, która – mimo milionów Polaków pracujących za granicą – była trzy, cztery razy wyższa niż
w Czechach, a także braku poważnego i przeprowadzanego na wielką skalę procesu prywatyzacyjnego, w szczególności w odniesieniu do wielkich
zakładów przemysłowych. Czy było to konsekwencją strukturalnych wad polskiej gospodarki, czy też
efektem spowolnienia i/lub procesu transformacji?
Nie zaryzykuję odpowiedzi na to pytanie. Mam nadzieję, że zna ją ktoś inny.

United for success

Sukces dzięki jedności

Obecnie Polska jest krajem sukcesu. To, że jako
jedynemu państwu w Europie udało jej się nie wpaść
w „pułapkę recesji” podczas globalnego kryzysu,
zasługuje na pochwałę. Nawet przypadkowy gość
w Polsce dostrzega zmiany, szczególnie na wsi. To
niewątpliwy sukces. Polska – w porównaniu z Czechami – była także skuteczna w wykorzystywaniu
funduszy z UE. Kolejne osiągnięcie to sformułowanie własnej polityki zagranicznej i zachowywanie się
jak podmiot stosunków międzynarodowych.
Nie potrafię stwierdzić, czy te pozytywne zmiany są wyrazem nowego, jasnego programu politycznego, czy po prostu codziennego sterowania
gospodarką i zdrowej, spontanicznej ewolucji wynikającej z cech polskiego charakteru narodowego,
które ujawniły się w sprzyjających okolicznościach.
Przeczucie mówi mi, że ważnym czynnikiem jest
wysoki stopień politycznej jedności w kraju, który – mimo nieustającej politycznej szarpaniny, widocznej w mediach – daje politykom silny mandat.
Niezależnie od wszystkiego życzę Polsce i Polakom,
by długo cieszyli się rozwojem i pomyślnością, której doświadczyli w ostatnich latach. ❙

Václav Klaus: ekonomista i polityk, minister finansów Czechosłowacji w latach 1989–1992, premier Republiki

Czeskiej w latach 1993–1998 oraz prezydent w latach 2003–2013 / economist and politician, he served as Minister
of Finance of Czechoslovakia in 1989-1992, as Prime Minister of the Czech Republic in 1993-1998,
and as President of the Czech Republic from 2003 to 2013
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Tradycja i nowoczesność

Tradition and modernity

M a t e r i a ł w ł a s n y T HIN K T AN K / p u b l i s h e r ' s o w n m a t e r i a l

Today, Poland is a successful country. The fact
that Poland, the only country in Europe to do so,
managed to avoid the ‘recession trap’ during the
recent global financial and economic crisis should
be stressed. Even a casual visitor to Poland can see
clear progress, especially in the countryside. It is
a Polish achievement, but Poland also used EU
funds more effectively than the Czech Republic,
for example. Warsaw also succeeded in formulating
its own foreign policy and in acting as a subject of
international relations.
I can’t say whether this development is due to
a new political programme or simply because of
a rational day-to-day management of the economy
and a result of a healthy, spontaneous evolution reflecting deeply-rooted features of the Polish character when favourable external conditions made it
possible. My feeling is that one important positive
factor is the relatively high degree of political unity
in society – despite the incessant political infighting we see in the media – which gives politicians
a relatively strong mandate. In any case, my wish
for Poland and the Polish people is that the growth
and prosperity they have enjoyed in recent times
continue for many years. ❙
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Polska staje się coraz częstszym celem wyjazdów turystycznych.
W 2013 r. kraj odwiedziło 15,8 mln turystów, czyli o 7 proc. więcej
niż rok wcześniej. Wpływy z turystyki wyniosły 39,8 mld zł i były
o 12 proc. większe niż w 2012 r. / Poland is increasingly often
visited by tourists. In 2013, 15.8 million tourists visited Poland,
7 per cent more than the year before. Revenue from tourism increased
by 39.8 billion PLN and was 12 per cent higher than in 2012.

Na zdjęciu: Most Cybiński w Poznaniu na tle Ostrowa Tumskiego – udane połączenie
historii z nowoczesnością. Miasto zajmuje piąte miejsce w Polsce w rankingu
najchętniej odwiedzanych przez zagranicznych turystów. / Photo: Cybiński Bridge
in Poznań with the island of Ostrów Tumski in the background – a successful
combination of history and modernity. The city is 5th in Poland in the ranking
of places most visited by foreign tourists.

FOT.: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego / PHOTO: Ministry of Regional Development

programme, especially of large industrial companies. Was this due to inherited structural defects
of the Polish economy or to the slowdown and/or
deficiency of the transformation process? I won’t
try to answer this question, but I hope someone
knows the answer.

narzucony przez Moskwę. Dlatego to, że mamy dzisiaj wolną Litwę i wolną Polskę, należy uznać za największy sukces
ostatnich 25 lat. Dziś możemy jako nieodległe kraje rozwijać
się, współpracować z suwerennie wybranymi partnerami
i samodzielnie podejmować decyzje. Ta niezależność doprowadziła nas do członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej. Dzięki nim możemy czuć się bezpieczniej. Przemiany
1989 r. wyrwały Litwę i Polskę ze strefy wpływów Moskwy
i umożliwiły naszym krajom powrót do kręgu kultury europejskiej – kręgu, w którym przez stulecia się znajdowały.

Trudne

drogi
do wolności

Vytautas Landsbergis
Odzyskanie suwerenności przez Polskę, Litwę oraz inne kraje regionu było wielkim historycznym
osiągnięciem. Aby je utrzymać, powinniśmy ściślej współpracować z Europą i między sobą
w regionie. / The regaining of sovereignty by Poland, Lithuania and other countries of the region was a great
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historical achievement. To maintain it, we must work closely within Europe and between each other in the region.

The Warsaw Autumn is one of the most important events of the year for every contemporary music lover. In the 1980s, as a lecturer at the Lithuanian
Academy of Music, I always sought to be there at the
festival. In that period, it wasn’t possible to go from
Vilnius to Warsaw without the permission of the
authorities (i.e. the Soviet authorities – Lithuania
until 1991 was a part of the USSR). Lithuanian musicians invited to take part in the Warsaw Autumn
faced similar problems. Moreover, after the concert
they would have to present themselves at the Soviet
embassy in Warsaw and leave their honoraria there.
Every look back to what our lives looked like
before 1989 shows what a crazy system we lived in.
Every aspect of life was rife with pathology, each
instance a product of the Moscow-imposed system. Therefore we should recognise the fact that
today we have a free Lithuania and a free Poland

From the Tower in Vilnius
to Majdan in Kiev

Od wieży w Wilnie
do Majdanu w Kijowie

The Hard RoadS to freedom

Warszawska Jesień to jedno z najważniejszych
wydarzeń roku dla każdego pasjonata muzyki
współczesnej. W latach 80. XX w. jako wykładowca Litewskiej Akademii Muzyki starałem się nie
opuścić żadnej edycji tego festiwalu. W tamtym
okresie nie można było jednak przyjechać z Wilna do Warszawy bez zezwolenia władz (przypomnę: władz radzieckich – bo Litwa do 1991 r.
wchodziła w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich). Podobne problemy mieli
muzycy litewscy zaproszeni do wzięcia udziału
w Warszawskiej Jesieni. W dodatku po koncercie
musieli stawić się w ambasadzie ZSRR w Warszawie i zostawić tam honorarium za występ.
Każde spojrzenie wstecz na to, jak wyglądało
nasze życie przed 1989 r., pokazuje, w jak wypaczonym systemie żyliśmy. W każdej dziedzinie doświadczaliśmy patologii, jaką niósł ze sobą ustrój

as the greatest success of the last 25 years. Today we can
develop as independent countries, and cooperate with
sovereignly selected partners and take our own decisions.
This independence led us to the membership in NATO
and the EU. Thanks to this we can feel safer. The changes
of 1989 tore Lithuania and Poland away from the Moscow
sphere of influence, and enabled our countries to return to
the circle of European culture, where we had belonged for
centuries before.

The tragic events in Ukraine prove how hard it has been
to fight for independence from Moscow. Vladimir Putin
seems to be saying clearly today: I do not want Ukraine to
be a pro-European country. He has a deep conviction that
the country lies in the immediate Russian sphere of influence – and he does everything to maintain the status quo.
Putin is not the first leader in the Kremlin to choose such
a course of action – Hungarians, Poles, Czechs and Slovaks
remember that well. Lithuania also became aware of it after
reclaiming its independence. Up until the brutal attacks at
Majdan on February 19-21 2014, Vilnius had been the site
of the bloodiest battles with the Russian (or rather Soviet
then) occupiers. On January 13 1991, Red Army special
units attacked the television tower in Vilnius, which had
been occupied by Lithuanians demanding independence
for our country. 14 people died and 700 were injured in
the fights – but the Soviet soldiers did not manage to take
the tower. That was the beginning of the end of the USSR,
and at the same time, one of the founding acts of the new
Lithuania – the country of which I then became president.
The example of Lithuania shows that it is possible to
break away from Soviet occupation even in a situation where
Moscow wants to hold back the tide of history by force. This
should give hope to Ukraine. A simple comparison of the
events of 1991 and 2014, however, misses the point. Firstly,
the geopolitical context has changed completely. The changes that were initiated by the elections in Poland on June 4
1989 became possible because the USSR was weak. Today
things are different. Putin’s Russia enjoys heavily centralised
power. It is not as strong as the USSR in its heyday, but is not
as weak as under Mikhail Gorbachev either.

Tragiczne wydarzenia na Ukrainie dowodzą, jak trudne
było i ciągle jest wybicie się na niepodległość przy Moskwie.
Władimir Putin zdaje się dziś wyraźnie mówić: nie chcę, aby
Ukraina była krajem proeuropejskim. Tkwi w nim głębokie
przekonanie, że kraj ten leży w bezpośrednim kręgu wpływów Rosji – i robi wszystko, aby ten stan nie uległ zmianie.
Putin nie jest pierwszym przywódcą na Kremlu wybierającym taki sposób działania. Pamiętają o tym Węgrzy,
Polacy, Czesi i Słowacy. Przekonała się o tym także Litwa
w latach, gdy odzyskiwała niepodległość. Do czasu brutalnych zajść na kijowskim Majdanie 19–21 lutego 2014 r.
właśnie w Wilnie doszło do najkrwawszych walk z rosyjskimi (wtedy jeszcze radzieckimi) okupantami. 13 stycznia
1991 r. jednostki specjalne Armii Czerwonej zaatakowały
wieżę telewizyjną w Wilnie, którą okupowali Litwini domagający się niepodległości swojego kraju. W walkach zginęło
14 osób, a 700 zostało rannych – lecz żołnierzom radzieckim
wieży zdobyć się nie udało. To był początek końca Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich, a także jeden z aktów założycielskich nowej Litwy – kraju, którego zostałem
wtedy prezydentem.
Przykład Litwy pokazuje, że możliwe jest wyrwanie się
spod rosyjskiej okupacji nawet w sytuacji, gdy Moskwa siłą
chce zatrzymać bieg historii. To powinno dawać nadzieję
Ukrainie. Proste porównywanie wydarzeń z 1991 i 2014 r.
jest jednak bezcelowe. Po pierwsze, całkowicie zmienił się
kontekst geopolityczny. Zmiany zapoczątkowane wyborami w Polsce 4 czerwca 1989 r. były możliwe także dlatego,
że Związek Radziecki był słaby. Teraz jest inaczej. Putinowska Rosja jest państwem o silnej scentralizowanej władzy.
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Nie jest wprawdzie tak silną potęgą jak Związek
Radziecki w okresie rozkwitu, lecz nie jest też
krajem tak chwiejnym, jakim był on w czasach
Michaiła Gorbaczowa.
Kwestia, w jaki sposób Kreml będzie traktować
inne kraje w Europie, zwłaszcza swoich sąsiadów,
pozostaje otwarta. Rosja jest wrogo nastawiona
do demokratycznych zasad współżycia narodów
i państw. Odrzuca model współpracy, w stronę
którego zmierzają kraje najbardziej rozwinięte. Współczesny świat dąży do tego, by nie było
w nim żadnego hegemona narzucającego innym
swoją wolę. Putin ewidentnie chce być hegemonem w tzw. przestrzeni postradzieckiej. Rosja
Władimira Putina wyraźnie nawiązuje do tradycji
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
Józefa Stalina.

Potrzebna regionalna
solidarność

Przywódcy Rosji z nostalgią oglądają dziś dawne mapy Związku Radzieckiego, a zapewne także
Rosji carskiej. Wychodzą z założenia, że skoro kiedyś dane tereny wchodziły w skład ich kraju, to
dziś Rosja także ma do tych ziem prawo. Uzurpują
sobie prawa nawet do Alaski – tym bardziej więc
ich planami są objęte Wilno czy Warszawa. Po
I wojnie światowej Wiaczesław Mołotow mówił
o Polsce jako o „bękarcie traktatu wersalskiego”.
Jestem przekonany, że na Kremlu do dziś uważają
to określenie za adekwatne – i w podobny sposób myślą o Litwie, Łotwie, Estonii czy Finlandii.
Jest to groźne, tym bardziej że Moskwa wychodzi
z założenia, że prawo dyktuje silniejszy. Wspólnota
europejska od 1957 r. buduje ład oparty na prawie,
tymczasem Rosja próbuje stosować rozwiązania
żywcem wzięte ze średniowiecza.
Litwa, Polska wraz z innymi krajami naszego
regionu od dawna przestrzegały Europę Zachodnią przed Rosją. Bardzo długo słyszeliśmy jednak, że jesteśmy przewrażliwieni. Zamiast szukać
sposobów zabezpieczenia się przed agresywnymi
działaniami Moskwy, Zachód koncentrował się na
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The question how the Kremlin will treat
other countries in Europe, especially its neighbours, remains open. Russia is vehemently opposed to the principles of democratic, national
and state cohabitation. It rejects the cooperation
model aspired to by most developed countries.
The contemporary world strives for a situation
in which there exist no hegemonists imposing
their will on others. Putin evidently seeks to be
one in the so-called ‘post-Soviet space.’ Putin’s
Russia clearly harks back to the traditions of the
USSR of Joseph Stalin.

The need for regional
solidarity

Russian leaders today look back with nostalgia at the old maps of the USSR, and for sure also
of the Tsarist Russia. They conclude that because
these lands were once part of their country, Russia
today also has rights to them. They even claim the
rights to Alaska – so why not Vilnius and Warsaw
then? After the First World War, Vyacheslav Molotov talked of Poland as ‘the bastard of the Treaty of
Versailles’. I am sure that the Kremlin still holds this
phrase to be valid – and thinks in a similar fashion
about Lithuania, Latvia, Estonia and Finland. This
is threatening all the more so as Moscow tends to
believe that might is right. Since 1957, the European community has been building a law-based order, while Russia is trying to revert to the approach
copied straight from the Middle Ages.
Lithuania, Poland and other countries of the
region have for a long time warned Western Europe about Russia. In response, we have heard
that we are over-sensitive. Instead of looking
for ways of insuring itself against the aggressive
activities of Moscow, the West has concentrated
on how to develop cooperation with it. It seems
to the Western elites that the method of building co-dependence – which works well to ease
conflicts within the EU – will in this case prove
effective as well. Today, however, we see that we
were right.

Closer cooperation
is necessary

metodach nawiązania z nią współpracy. Zachodnim elitom wydawało się, że metoda budowania
współzależności – tak skutecznie łagodząca konflikty wewnątrz UE – w tym przypadku również
okaże się skuteczna. Dziś widać jednak, że prawda
była po naszej stronie.

Powinniśmy ściślej ze sobą
współpracować

Tylko od nas, Europejczyków, zależy, jakie z tego
wyciągniemy wnioski. Moim zdaniem konieczne
jest wzmacnianie współpracy nie tylko w ramach
Unii, ale także między krajami Europy Środkowej.
Nie możemy sobie pozwolić na to, by państwa naszego regionu mówiły różnymi głosami. Obecnie
regularnie dochodzi do sporów – jakby ktoś celowo chciał nas skonfliktować. Raz wybucha konflikt
między Węgrami a Słowacją, raz między Węgrami
a Rumunią, innym razem – między Polską a Litwą.
Nie mam wątpliwości, że w dużej mierze te napięcia są inspirowane przez Rosję – bo dla niej każdy
tego rodzaju konflikt jest korzystny. Umiejętność
zmniejszenia tego rodzaju napięć jest w obecnej
sytuacji konieczna. Moim zdaniem jest to wręcz
jedno z największych wyzwań, przed którymi stoją
kraje, które odzyskały swoje miejsce w Europie na
początku lat 90. XX stulecia. ❙

It is up to us, Europeans, what conclusions we
draw from this. In my opinion, it is necessary to
strengthen cooperation not only within the EU,
but also between the states of Central Europe.
We cannot allow our states to speak with different voices. It often comes to strife in recent
times – as if someone deliberately wanted to stir
conflict. One time it is a conflict between Hungary and Slovakia, then between Hungary and
Romania, and next between Poland and Lithuania. I have no doubts that to a large extent this
tension is inspired by Russia – because every
such form of conflict works for its benefit. The
ability to defuse this kind of tension in the current situation is necessary. In my opinion, this
is one of the biggest challenges facing the countries that regained their presence in Europe at
the start of the 1990s. ❙

Vytautas Landsbergis: polityk, był współzałożycielem Ruchu Niepodległości Litwy Sąjūdis i prezydentem
Litwy w latach 1990–1992 / politician, co-founder of Lithuanian Independence Movement ‘Sajūdis’ and President
of Lithuania 1990-1992
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pewien, że mój taksówkarz był wyjątkiem od reguły, jednak
wcześniej takich wyjątków nie udawało mi się spotkać na
swojej drodze.
Nie wiedziałem, co o tym sądzić. Teraz wiem, że był to
dowód odrodzenia się Polski. Z biegiem czasu Polska staje
się coraz bardziej podobna do normalnego, przyjemnego
kraju. Nie wiem, do jakiego zakątka można by ją porównać.
Może do przedmieść Wiednia?

Polska

współczesna
a Polska mojej
młodości
Miłość do Polski poczułem, gdy zaczęła się we mnie rodzić miłość do pewnej kobiety. Od tego
czasu nad Wisłą zaszła ogromna zmiana – Polska stała się krajem europejskim, lecz osłabła jej
pozycja na świecie. / I first felt love for Poland when I felt love for a certain woman. Since that time enormous
changes have taken place by the Vistula – Poland has become a European country, but its position in the world has
weakened.
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In Poland, when you get onto a suburban train, you see
that it is clean. When you look out of the window and see
cows – they’ll be clean too. Farmers in the Bieszczady region
told me they wash their cows’ hindquarters in accordance
with EU regulations. And it’s the same here with everything…or, maybe not entirely.
Not long ago I was a guest in a small town in the Mazurian Lake District, where I was giving a reading in a library.
The local government authorities appeared – young, energetic people. After the meeting, I invited them to dinner,
which in any case the town was organising. The mayor refused; it was his wedding anniversary that day. I suggested that
we have a glass of vodka at least. We drank, ate pickles, and
then…we had another glass. We parted at four in the morning, convinced that only in Poland and in Russia do pickles
taste so good. I don’t know if the mayor’s wife divorced him
for it, but I understood one thing: Poland, even as a member
of the EU, had retained its character and some of its habits.

Gdy wsiądziesz w Polsce do podmiejskiego pociągu, zauważysz, że jest czysty. Dostrzeżesz z okna pociągu krowy
– też będą czyste. Rolnicy w Bieszczadach powiedzieli mi, że
krowie zadki myje się zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. I tak jest tu ze wszystkim…, choć może nie do końca.
Niedawno gościłem w niewielkim mieście na Mazurach,
gdzie miałem odczyt w bibliotece. Przyszły władze miejskie
– młodzi, energiczni ludzie. Po spotkaniu zaprosiłem ich
na kolację, którą zresztą organizowało samo miasto. Burmistrz odmówił – obchodził tego dnia rocznicę ślubu. Zaproponowałem mu więc choć kieliszek wódki. Wypiliśmy,
zakąsiliśmy kiszonym ogórkiem, a potem… znowu wychyliliśmy po jednym. Rozstaliśmy się o czwartej nad ranem,
przekonani, że tylko w Polsce i w Rosji kiszone ogórki są
tak smaczne. Nie wiem, czy przez to żona nie rozwiodła
się z burmistrzem, ale ja wtedy zrozumiałem jedno: Polska – nawet będąc członkiem UE – zachowała swój koloryt
i niektóre przyzwyczajenia.

Wiktor Jerofiejew

The hidden war over values

Ukryta wojna wartości

FOt.: archiwum autora / PhOTo: author’s archive

A year ago I took a taxi in Warsaw and left the
city to visit a Polish friend. The driver turned out to
be very sociable. I don’t remember what we talked
about, but he startled me with the statement that
‘life is good in Poland today’.
‘Well, well,’ I thought. From the back seat
I couldn’t see his eyes, but I had been observing his
carefully shaven head. ‘Is he joking?’ In all countries, taxi drivers love to complain about the government (or at least this was certainly always the
case in Poland). In the USSR, drivers of desolate
Volgas spoke of various things, but they steered
carefully away from matters of state, whereas in
Poland the opposite was true – taxi drivers here
always complained about the government, prices,
inflation, and the weather respectively…
‘You must be a great patriot then’, I replied.
He just laughed. I am certain my driver was an

The EU cleans the cows

Unia myje krowie zadki

Poland Today and the Poland
of My Youth

Rok temu w Warszawie wziąłem taksówkę
i pojechałem za miasto odwiedzić mojego polskiego przyjaciela. Kierowca okazał się bardzo towarzyski. Nie pamiętam, o czym rozmawialiśmy,
ale zaskoczył mnie jednym stwierdzeniem: „Teraz
w Polsce żyje się dobrze”.
No proszę! Z tylnego siedzenia nie widziałem
jego oczu, za to wpatrywałem się w jego starannie
ogoloną głowę. „Czy on ze mnie kpi?” Przecież we
wszystkich krajach taksówkarze lubią uskarżać się
na państwo (a z pewnością zawsze tak było w Polsce). W ZSRR kierowcy w swoich zdezelowanych
wołgach gadali o rożnych rzeczach, ale od spraw
państwowych trzymali się z daleka, natomiast
w Polsce było na odwrót – taksówkarze zawsze po
kolei narzekali na: rząd, ceny, inflację, pogodę…
„W takim razie musi być pan wielkim patriotą” – odpowiedziałem. Tylko się zaśmiał. Jestem

exception to the rule, but in the past a person didn’t come
across such exceptions.
I didn’t know what to think of it then, but today I know
it was a sign of Poland’s revival. With time, Poland is becoming increasingly like a pleasant, normal country. I don’t
know what place to compare it to – a suburb of Vienna,
perhaps?

The alliance of vodka and pickles is naturally important,
but it is decidedly insufficient for mutual understanding between Poland and Russia. In both countries the systems of
national and human values are so different that in reality
what we are dealing with is a deepening, if hidden, conflict of values. In connection with the recent events in the
Ukraine certain important figures in my country have been
experiencing a strong imperialist exultation. The whole nation has accepted it with enthusiasm: Crimea – great, but
why not extend the borders of the empire to what was once
‘our’ Alaska, Poland and Finland? For the moment, such
irresponsible ideas are embarrassing to those in power. This
doesn’t change the fact, however, that Russians’ unwavering
conviction that we’re the best and the whole world belongs

Sojusz wódki i ogórków kiszonych jest oczywiście ważny, ale zdecydowanie nie wystarczy, by Polska i Rosja wzajemnie się rozumiały. W obu krajach systemy narodowych
i ludzkich wartości różnią się tak bardzo, że w rzeczywistości mamy do czynienia z pogłębiającym się – choć ukrytym
– konfliktem wartości. W zawiązku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie niektóre ważne postaci w moim kraju
poczuły silne imperialne uniesienie. Cały naród przyjął to
z entuzjazmem: Krym – świetnie, ale czemu nie rozszerzyć
granic imperium o niegdyś „naszą” Alaskę, Polskę i Finlandię? Takie nieodpowiedzialne pomysły na razie wprawiają
władzę w zakłopotanie. Nie zmienia to jednak faktu, że niezłomne rosyjskie przekonanie, że jesteśmy najlepsi i należy
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to us is an inherent part of our dreams and belongs to a paradigm of reasoning that is hard to call European.
In Poland, on the other hand, for the past quarter century, there has been an ongoing restoration of values that
are typically European. Just as a house is renovated and the
windows changed, Poland has been busy with a Euro-renovation. It is probably the most important process occurring
today in Poland. Doubtless these changes aren’t happening
painlessly, because communism left its mark: it shuffled the
social classes, perverted the ideas of honour, dignity and
so on. But it should be observed that Poland rebelled against all that; Poland literally persisted in opposition right
up to the very transformations (long before the emergence
of Solidarity); ‘social boorishness’, which grew during the
communist period, exploded and became visible only in the
last years of the system’s functioning. At least that’s the way
it seemed to me, and I began travelling to Poland in 1969
(when I married a wonderful Varsovian woman).

się nam cały świat, jest nieodłącznym elementem marzeń
i należy do paradygmatu rozumowania, który trudno nazwać europejskim.
Natomiast w Polsce przez ostatnie ćwierć wieku miała miejsce restauracja wartości typowo europejskich. Tak
jak remontuje się dom i wymienia okna, tak Polska zajęła
się „euroremontem”. To chyba najważniejszy proces, który
dziś toczy się w Polsce. Z pewnością zmiany nie następują
bezboleśnie, bo socjalizm zrobił swoje: przetasował warstwy społeczne, wypaczył pojęcie honoru, godności itd. Ale
trzeba to zauważyć – Polska buntowała się przeciw temu,
trwała w oporze dosłownie do samej transformacji (i to
na długo przed powstaniem Solidarności); „chamstwo socjalne”, narastające w okresie socjalizmu, wybuchło i stało
się widoczne dopiero w ostatnich latach funkcjonowania
systemu. Przynajmniej tak ja to widziałem, a zacząłem przyjeżdżać do Polski w 1969 r. (wtedy ożeniłem się ze wspaniałą
warszawianką).

Polskie paradoksy

A Polish paradox

Rosjanie mawiają: „Нет худа без добра” („Nie ma tego
złego, co by na dobre nie wyszło”). Przewrotnie można by
się tak wyrazić o epoce PRL. Patrząc na dzisiejszą Polskę,
na myśl przychodzi mi jednak inne przysłowie: „Nie ma
róży bez kolców”. Nadal często bywam nad Wisłą i – szczerze mówiąc – Polska mojej młodości była dla mnie bardziej intrygująca niż ta współczesna. Oczywiście widzę,
jak mimo globalnego kryzysu Polska się rozwija i staje się
coraz zamożniejsza. Niemniej coś bezpowrotnie utraciła.
Moim zdaniem kiedyś bycie Polakiem znaczyło „bronić
swojej niezależności” – w obecnych czasach coraz dosadniej zaś polskość wyraża się poprzez wulgarny nacjonalizm.
Jakiś czas temu przybrał on już postać zupełnie agresywną
i paranoiczną.
Mimo najszczerszej woli zrozumienia sytuacji tych Polaków, którzy nienawidzili sowieckiego i postsowieckiego
imperializmu w wydaniu Rosji, nie mogę pojąć, jak można
było robić politykę na smoleńskiej tragedii i dlaczego tak
niewyobrażalna liczba Polaków uwierzyła w winę Rosjan.
Nie wydaje mi się, by tragedia katyńska stanowiła odpowiedź na to pytanie. Raczej świadczy to o rozpalonym nacjonalizmie, który gotowy jest zwrócić się przeciw jakiejkolwiek
odmienności, przeciw intelektowi, liberalizmowi i przeciw

Russians say ‘Нет худа без добра’ (‘It’s an ill wind that
blows no good’). That could be said ironically about the
period of the People’s Republic of Poland. Looking at today’s
Poland, what comes to mind is another proverb, however:
‘There are no roses without thorns.’ I still come fairly often
to the Vistula environs, and, to tell the truth, the Poland of
my youth was more interesting to me than the contemporary one. Of course I see how Poland, in spite of the crisis,
is developing and becoming increasingly wealthy. Nevertheless, something has been irrecoverably lost. In my opinion,
being a Pole used to mean ‘defending one’s independence’
– at present, Polishness is increasingly bluntly being expressed through vulgar nationalism. Not long ago, it adopted
a form that is quite aggressive and paranoid.
In spite of the most sincere desire to understand the
position of those Poles who hated Soviet imperialism and
hate its post-Soviet Russian edition, I can’t conceive how
the Smolensk tragedy could be used for political gain and
why such an unimaginable number of Poles believed in
Russia’s guilt. It doesn’t seem to me that the Katyn tragedy
constitutes an answer to the question. It rather testifies to
a feverish nationalism, which is ready to turn against any
sort of difference – against intellectuals, liberalism and all
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wszystkim ogólnoeuropejskim wartościom. To
paradoks, że Polska pod parasolem NATO i Unii
Europejskiej głosem większości swoich obywateli
buntuje się na samą myśl o byciu wolną i niezależną.
Oczywiście Europa prezentuje się nam dzisiaj w nie
najlepszym świetle. Następstwa kryzysu, brukselska biurokracja i ogólne osłabienie europejskiej
idei – to wszystko nie pomaga kochać Europy. Ale
kochać ją w momencie słabości (moim zdaniem
przejściowym) jest szlachetniej niż być jej wiernym
tylko w okresie jej potęgi i chwały.
W Polsce za czasów socjalizmu europejskich
wartości oficjalnie nie promowano, półoficjalnie
były one mile widziane, a nieoficjalnie hołdowały
im rzesze osób: od studentów po wyrafinowaną
inteligencję. Do dziś pamiętam, jak odwiedzałem
w Warszawie zmarłego już Jerzego Lisowskiego,
redaktora naczelnego „Twórczości” (na łamach
którego to pisma po raz pierwszy poza granicami ZSRR ukazała się moja publikacja). Lisowski
np. mógł sobie pozwolić na bycie europejskim
lewicowym liberałem. Tymczasem u nas, w Rosji,
w skład opozycji wchodziły osoby, które – wedle
europejskich standardów – miały poglądy silnie
prawicowe. Nasze sowieckie dramaty przysłaniały
im to, czym faktycznie żyła Europa.

pan-European values. It is a paradox that Poland,
under the umbrella of NATO and the European
Union, is opposed, in the voice of a majority of
its citizens, to the very idea of being free and independent. Of course, Europe isn’t showing itself
in the best light these days. The consequences of
the crisis, Brussels’ bureaucracy, and the general
weakening of the European idea – all that doesn’t
make Europe lovable. But to love it in its moment
of weakness (a transitory weakness, in my opinion)
is nobler than to be faithful only in its period of
power and glory.
In communist times in Poland, European values
weren’t officially promoted, but semi-officially they
were well seen, and unofficially swathes of people
paid homage to them – from students through the
most refined intellectuals. To this day I remember how I visited the late Jerzy Lisowski, editor-in-chief of Twórczość (where my works appeared
for the first time beyond the borders of the USSR).
Lisowski, for instance, could permit himself to be
a European leftist liberal. Meanwhile, among us
in Russia, the opposition was composed of people
who – by European standards – had very rightist
views. Our Soviet dramas obscured for them what
was moving Europe.

W poszukiwaniu swojego miejsca

In search of its place

Niestety, nie tylko nacjonalistyczne postawy
niepokoją mnie w Polsce. Polska z racji swojego
położenia między Zachodem a Wschodem przestała po upadku PRL odgrywać rolę dyżurnego
newsmakera byłego bloku wschodniego (dziś sytuację na Wschodzie relacjonuje Ukraina) – i stała się
krajem całkiem niezauważalnym. Dziś z perspektywy Rosji Polski po prostu nie widać – zwłaszcza
jeśli spojrzymy na nią nie przez pryzmat wspomnianego konfliktu wartości dzielącego Moskwę
i Warszawę oraz odrzucimy kwestie polityki międzynarodowej.
Mój syn jest Polakiem, a wnuczka Polką; wielu moich znajomych i wydawców to Polacy. Sam
mówię po polsku. Kocham Polskę, choć teraz już

Unfortunately, it is not only the nationalist figures that worry me in Poland. After the fall of the
People’s Republic, Poland, on account of its location between the West and East, ceased to play the
role of on-call newsmaker of the former Eastern
Bloc (today the situation in the East is narrated
by Ukraine) – and became an entirely negligible
country. Today, from Russia’s perspective, Poland
simply isn’t seen – particularly if we don’t look at it
through the prism of the above-mentioned conflict
of values between Moscow and Warsaw and if we
leave aside international politics.
My son is a Pole, and my granddaughter too;
many of my acquaintances and my publishers are
Poles. I speak Polish. I love Poland, although now
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Wiktor Jerofiejew: rosyjski pisarz i publicysta, mocno związany z Polską; za wkład w rozwój stosunków

polsko-rosyjskich otrzymał nagrodę szefów MSZ Polski i Rosji / Russian writer and journalist, strongly connected
with Poland. For his contribution to Polish-Russian relations he received an award from the Polish and Russian
Minister of Foreign Affairs
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Uśmiechnięta twarz Europy

Europe's smiling face

10
15
25
lat/years

ŚWIAT • EUROPA • POLSKA
world • EUROPe • POLand

W 2012 r. Polska i Ukraina były współgospodarzami mistrzostw
Europy w piłce nożnej. Wydarzenie to stało się okazją, by dziesiątki
tysięcy Europejczyków zobaczyło uśmiechniętą twarz Europy
Środkowej i Wschodniej. / In 2012, Poland and Ukraine were
co-hosts of the Euro Football Championships. The event was an
occasion for tens of thousands of Europeans to see the smiling
face of Central and Eastern Europe.

Na zdjęciu: Kibice podczas meczu Polska–Rosja na Stadionie Narodowym
w Warszawie. Podczas Euro 2012 Polskę odwiedziło 677 tys. zagranicznych turystów
i kibiców z ponad 100 krajów świata. / Photo: Fans during the Poland-Russia match
at the National Stadium in Warsaw. During the Euro 2012 championships, 677,000
foreign tourists and fans from over 100 countries visited Poland.

FOT.: BIURO PROMOCJII MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY / PHOTO: PROMOTION OFFICE OF THE CAPITAL CITY OF WARSAW

more out of inertia. I love those little things about
it that have not much to do with contemporary life.
Nevertheless, when Polish journalists ask me how
Russians feel about Poland, I feel the need to fill in
the picture. In fact, after all, the average Russian
(particularly a young Russian) knows nothing today about Poland and never thinks about it either.
And those who are closer to power, on account of
Poland’s attitude towards Putin’s regime, regard it
with enmity and disdain.
This is a huge contrast with the past, when Poland was perceived in Russia, particularly among
the intelligentsia – sometimes incorrectly – as a representative of Europe and its culture. Today – although when I say it, the Polish journalists probably think me an arrogant Great Russian – the major
weakening of Poland’s position in the world after
it managed to conduct its political transformations
and feel fully anchored in Europe is a sign that Poland has a certain task to accomplish in the future.
And no doubt it will seek a good position for itself
in the world. After all, Poland’s voice should count
not only in relation to the situation in the East.
For me, however, Poland is above all a piece of
my life. And that’s quite enough for me. ❙

M a t e r i a ł w ł a s n y T HIN K T AN K / p u b l i s h e r ' s o w n m a t e r i a l

bardziej siłą inercji. Kocham w niej te mało związane ze współczesnym życiem drobnostki. Niemniej
kiedy polscy dziennikarze pytają mnie o to, jak do
Polaków odnoszą się Rosjanie, czuję potrzebę, by
podkolorować obraz. W rzeczywistości bowiem
przeciętny Rosjanin (a w szczególności młody)
nic dziś o Polsce nie wie, nic też o niej nie myśli.
A ci, którzy są bliżej władzy, ze względu na postawę
Polski wobec reżimu Putina odnoszą się do niej
lekceważąco i wrogo.
Ogromnie kontrastuje to z przeszłością, kiedy
w Rosji, zwłaszcza w kręgu inteligencji, Polska była
postrzegana – niekiedy niezasłużenie – jako reprezentant Europy i jej kultury. Dzisiaj – choć gdy
to mówię, polscy dziennikarze mają mnie chyba
za aroganckiego Wielkorusa – istotne osłabienie
pozycji Polski w świecie po tym, jak udało jej się
przeprowadzić transformację ustrojową i poczuć
się w pełni zakotwiczoną w Europie, to znak, że
Polska ma do wykonania pewne zadanie na przyszłość. I z pewnością będzie szukać dla siebie
dobrej pozycji na świecie. Głos Polski powinien
bowiem liczyć się nie tylko w odniesieniu do sytuacji na Wschodzie.
Ale dla mnie Polska to przede wszystkim kawałek mojego życia. I to mi zupełnie wystarcza. ❙

OPINIE

„Czas fundamentalnych zmian
jest już za nami. Rewolucją
Solidarności otworzyliśmy nową
epokę, w której czekają nas nowe
wyzwania”. „Polska powinna:
odbudować poczucie wspólnoty
narodowej i przezwyciężyć
kryzys demograficzny”. „Musi też
zapewnić gospodarce trwałe
przewagi konkurencyjne”,
„zreformować administrację
publiczną, system edukacji
i instytucje kultury” / “Great
fundamental changes are behind
us. The Solidarity revolution
inaugurated a new era, one in
which new challenges await
us.”“Poland should rebuild its
sense of national community
and overcome the demographic
crisis.”“It also has to provide its
economy with lasting competitive
advantages” and “reform its
public administration, its
education system, and its cultural
institutions”

FOt. / PhOTo: Fotorzepa; Tomasz Adamowicz / FORUM; Sebastian Wolny; Krystian Maj / FORUM; serwis prasowy Parlamentu Europejskiego / European Parliament Press Service; Łukasz Dejnarowicz / FORUM; Adam Chelstowski / FORUM; Cezary Pecold / FORUM; Fotorzepa

OPINIONS

10–15–25

Długa lista
wyzwań

10-15-25. A long list of challenges
Po 25 latach od rozpoczęcia zmian, po 15 latach od wejścia do NATO
oraz po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej Polacy mogą cieszyć się
ze swoich osiągnięć. Ale lista pilnych wyzwań rozwojowych jest długa – na tyle,
że warto byłoby powtórzyć transformacyjny zryw z 1989 r. / 25 years after
the transformation began, 15 years after Poland’s admission into NATO
and 10 after accession to the EU, Poles can be happy with their achievements.
But the list of urgent developmental challenges is very long – in fact so long
that it would be worth repeating the transformational surge of 1989.
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ławach zasiedli też posłowie, którzy wywodzili się z poprzedniego systemu, a ich działania były podporządkowane
myśleniu ze słusznie minionej epoki.
Z dzisiejszej perspektywy łatwo oceniać, że już w 1989 r.
mogliśmy ostatecznie rozliczyć się z dawnym systemem
i zamknąć poprzedni okres. Z pełną odpowiedzialnością,
tak jak twierdziłem wtedy, tak i teraz wiem, że do pełni wolności i demokracji mogliśmy dojść jedynie poprzez działania etapowe. I historia przyznaje rację takiej pokojowej filozofii walki o wolność. Nie ulegliśmy łatwej pokusie szybkich
rozliczeń, zdecydowaliśmy się na mozolne wyrywanie kraju,
a w efekcie całego regionu, ze szponów niszczycielskiego
systemu. Na tym polegała siła Solidarności, która także dziś
może być receptą na problemy krajów i narodów marzących
o wyzwoleniu.

Jak urządzić
świat
na nowo?

how to rearrange the world?
Lech Wałęsa

legitimacy. Some members sitting on its benches hailed
from the previous system, and their actions were driven by
thinking of an era that had, fortunately, passed. From today’s
perspective it is easy to say that we could have made a final
reckoning with the old system in 1989 and written off the former period. In all conviction, as I stated then and know now,
we could only reach complete freedom and democracy by
stages. And history supports such a peaceful philosophy of
struggle for freedom. We did not give in to the easy temptation of settling the scores in haste; we opted for a slow wresting of the country, and in effect the entire region, from the
grip of a destructive system. Therein lay Solidarity’s strength,
and it could be a prescription today as well for the problems
of countries and peoples yearning for liberation.

Liberty won’t produce pie in the sky

Wolność nie zrodzi gruszek na wierzbie

Wolność to spełnienie marzeń pokoleń. My, Polacy, spełniliśmy to marzenie przed 25 laty.
Ale wolność to także zadanie, które ciągle musimy starać się dobrze wykonywać. / Liberty
fulfils the dream of generations. We, Poles, made it come true 25 years ago. But liberty is also a task we must
continue to perform well.

Dziś, po 25 latach zmian, możemy być dumni
z przebytej drogi. Nasz kraj jest w pełni demokratyczny; gospodarka zbudowana na wolnorynkowym fundamencie radzi sobie nieźle, polski głos
jest uznawany w Europie, a my sami możemy
z nadzieją spoglądać w przyszłość, pracując na
rzecz dalszego rozwoju Rzeczypospolitej. Musimy jednak również odpowiedzialnie myśleć
o wyzwaniach. Cieszmy się więc naszą wolnością,
ale nie zapomnijmy, jaka trudna była do niej droga. To ważna historyczna lekcja, o której warto
pamiętać, zwłaszcza gdy patrzymy na inne kraje
wciąż stojące u progu pełnej demokracji.

Pokojowa filozofia walki o wolność

Peaceful philosophy
of the struggle for freedom

Polska demokracja rodziła się w bólach. Sejm
wybrany przez nas 4 czerwca 1989 r. nie miał pełnej demokratycznej legitymacji. W sejmowych

Polish democracy was born in pain. The Sejm we
chose on June 4 1989 did not have full democratic
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Today, after 25 years of change, we can be
proud of the road we have travelled. Our country is fully democratic; its economy rests on free
market foundations and is doing quite well; Poland’s voice is recognised in Europe. We can look
to the future with hope and continue to work for
the betterment of our country. We have to think
about issues in a responsible manner, however.
Let’s enjoy our liberty, but let’s not forget how difficult a road it was. It’s a lesson in history that’s
important and worth remembering, especially as
we look at other countries still standing on the
threshold of full democracy.

The Round Table accords were a necessary compromise,
which became an important link in the chain of events leading to liberty. We knew we hadn’t won freedom once and
forever, but that it needs to be reinforced – then in our hearts
and minds, today with wisdom and work. I saw how much it
cost me, my colleagues, and the nation. Liberty didn’t bring
pie in the sky from one day to the next. The radical reforms
conducted by Tadeusz Mazowiecki’s government had longterm effects, even if they gave rise to doubts then. Today
I have an opportunity to thank all those who rose above
their personal interests at the time, who did not give in to
populism and demagoguery and who showed great determination in their daily struggle to ‘alter the face of this earth’.
We were fortunate during the communist days to have Saint
John Paul II, who supported us, showed us the way, admonished us occasionally in a fatherly way and gave us hope.
Poland in the 21st century looks different – most probably 30 or 40 years ago no-one could have imagined it as it
is now. We have become an important partner in the great
European family; our country stands on solid democratic
foundations, whose most important element is the sovereign
nation. The Polish economy is a model of balanced economic
policy, thanks to which our country has overcome the global
financial crisis – one of the few to do so. We can continue to
build our security on our NATO membership and on good
relations with our neighbours, even if there is no lack of worrisome signals from the East. I know that we must make

Porozumienia Okrągłego Stołu były koniecznym kompromisem, który stał się ważnym ogniwem łańcucha wolności. Wiedzieliśmy, że tej wolności nie wywalczymy raz na
zawsze. Musimy ją umacniać – wtedy w naszych głowach
i sercach, dziś mądrością i pracą. Widziałem, ile to kosztowało mnie, moich współpracowników i naród. Wolność
nie zrodziła przecież z dnia na dzień gruszek na wierzbie.
Radykalne reformy przeprowadzone przez rząd premiera
Tadeusza Mazowieckiego dały długofalowy efekt, jednak
wtedy budziły niepewność. Dziś mam okazję podziękować
wszystkim tym, którzy wznieśli się wówczas ponad własne
interesy, nie poddali się fali populizmu i demagogii, a wykazali się wielką determinacją w codziennym trudzie „odmiany oblicza tej ziemi”. Mieliśmy to szczęście, że w czasach
komunizmu i w czasach wolności wspierał nas święty Jan
Paweł II, wskazując drogę, niekiedy po ojcowsku napominając i dając nadzieję.
Polska w XXI w. wygląda inaczej, pewnie nikomu przed
30 czy 40 laty nawet się taka nie przyśniła. Staliśmy się istotnym partnerem w wielkiej europejskiej rodzinie, nasze państwo zbudowane jest na solidnych demokratycznych fundamentach, których najważniejszym ogniwem jest Naród
– Suweren. Polska gospodarka stanowi wzór rozważnej polityki ekonomicznej, dzięki której jako jedno z nielicznych
państw uporaliśmy się z globalnym kryzysem finansowym.
Nasze bezpieczeństwo możemy budować na członkostwie
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w NATO i na dobrych stosunkach z sąsiadami, jeśli nawet
nie brakuje ze Wschodu niepokojących sygnałów. Wiem,
że jest jeszcze wiele obszarów, w których musimy starać
się bardziej. Musimy wiele zrobić, zmierzyć się z wieloma
problemami, ale to my sami stanowimy o sobie. To nasze
wielkie zwycięstwo!

more effort in many areas. We have more to do, we must
deal with many problems, but we alone make the decisions
that concern us. That’s our great victory!

Budujmy

How to rearrange the world
in the era of globalisation

Czas wielkich fundamentalnych zmian jest już za nami.
Rewolucją Solidarności otworzyliśmy nową epokę, w której
czekają nas nowe wyzwania. Pokolenie, które zwyciężyło
komunizm i popchnęło do działania resztę zniewolonej
Europy, dziś powinno być przykładem dla reszty świata.
Udowodniliśmy, że ciężką pracą i porozumieniem ponad
podziałami można zmieniać rzeczywistość. Jednak koniec
transformacji to nie koniec walki o lepszą Polskę, Europę
i świat. Dziś musimy zadać sobie pytanie, jak przebudować świat w epoce globalizacji. Przede wszystkim na jakich
wartościach mamy się opierać. Od lat zabiegam o stworzenie nowego kanonu wartości i praw, które pozwoliłyby
współistnieć religiom i narodom z poszanowaniem różnic
i współdziałać ponad podziałami dla bezpieczeństwa, pokoju i dostatku każdego narodu i każdego człowieka.
Dzisiaj nie jestem już aktywnym politykiem. Proszony
o komentarze o polską transformację zawsze podkreślam,
że dokonaliśmy w 1989 r. najlepszych z możliwych wówczas wyborów. Po 25 latach w pełni wolnego państwa powinniśmy się cieszyć tym, co udało nam się osiągnąć. Nie
zmienia to faktu, że dziś przed nami znów rysują się trudne
decyzje. Zawsze możecie na mnie liczyć w dyskusjach na
temat wyzwań, przed jakimi stoją dziś Polska i Polacy. Teraz
powinniśmy wspólnie zadbać o to, by nasz wspólny dom był
jeszcze bezpieczniejszy i silniejszy we wspólnej Europie. Tej
siły nam wszystkim i sobie życzę. ❙

Lech Wałęsa: współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Solidarności, prezydent w latach 1990–1995. W 1983 r. otrzymał
Pokojową Nagrodę Nobla / co-founded Solidarity and became its first Chairman. President of Poland in 1990-1995.

In 1983 he was awarded the Nobel Peace Prize
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dalej na tych
fundamentach
We Must Continue to Build
on These Foundations

Aleksander Kwaśniewski
Dzięki udanej transformacji Polska stworzyła podstawy swojej wolności, zapewniła Polakom
bezpieczeństwo i względny dobrobyt. Teraz warto się zastanowić, co dalej robić z tym
kapitałem. / During its successful transformation, Poland built the foundations for liberty and brought security
and relative prosperity to Poles. Now, it is worth considering what should be done with this capital.

FOt.: archiwum autora / PhOTo: author’s archive

Jak przebudować świat
w dobie globalizacji

The time of great fundamental change is behind us. With
the Solidarity revolution we inaugurated a new era, one in
which new challenges await us. The generation that overcame communism and prompted the rest of enslaved Europe
to act should be an example for the rest of the world today.
We showed that through hard work and compromise, and
by overlooking divisions, a situation can be changed. But
the end of the transformations is not the end of the struggle
for a better Poland, a better Europe, and a better world. We
must ask ourselves how the world should be rearranged in
the global era – above all, what values should guide us. For
several years, I have been calling for the creation of a new
canon of values and rights that would allow different religions and nations to coexist in a climate of mutual respect
and cooperate for the sake of security, peace and abundance
for each nation and person.
I am no longer an active politician. Whenever I am asked
to comment on Poland’s transformations I always stress that,
back in 1989, we chose the best available path. After 25 years,
in a fully free country, we should find satisfaction with our
achievements. This doesn’t change the fact that the need to
make difficult decisions is approaching once again. You can
always count on me in discussions about the challenges facing Poles and Poland today. Now we should all take measures to ensure that our common home becomes even more
secure and stronger in a common Europe. I wish us and
everyone that strength. ❙

W 1989 r. nikt nie przewidywał, że początek
rozmów Okrągłego Stołu w Polsce doprowadzi
do tak wielkiej zmiany na świecie, że nie będzie
już żelaznej kurtyny i ZSRR, że dwa państwa
niemieckie się zjednoczą, a granice UE zostaną
poszerzone. Te wydarzenia były poza wyobraźnią nawet najodważniejszych z nas – tych, którzy
zastanawiali się nad reformą Polski.
Z perspektywy lat warto zastanowić się nad
źródłami tego sukcesu. Najważniejszym z nich
na pewno było polskie dążenie do wolności. Ta
wolność żyła w sercach i umysłach Polaków od
zawsze, choć marzenia o niej bywały tłamszone.
Pod koniec lat 80. XX w. okazało się jednak, że
uwarunkowania polityczne są korzystne i Polska
może stać się krajem niepodległym. Udało nam
się skorzystać z tej szansy – i nie jest to banalne
stwierdzenie, gdyż historycznie rzecz ujmując,

In 1989, at the start of the Round Table negotiations in Poland, no one foresaw that they would
lead to such great changes in the world, that there
would soon be no Iron Curtain or USSR, that the
two German states would unite and that the EU
would be enlarged. Those events were beyond the
imagination of even the boldest among us – those
of us who were thinking of reforming Poland.
Looking back, it is worth considering the
sources of this success. The most important was
certainly Poland’s quest for liberty. This liberty
has always been alive in the hearts and minds of
Poles, albeit our dreams of liberty have at times
been stifled. Towards the end of the 1980s, the political circumstances became favourable, however, and Poland could reach out for independence.
We managed to take advantage of this opportunity – and this is not a banality, because historically
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Polacy takich szans nie mieli wiele, a często ich nie
wykorzystywali.
Drugi czynnik na pewno stanowiła zaskakująca masowa aktywność gospodarcza Polaków
po 1989 r. Zmieniła ona gospodarkę i przyniosła
owoce w postaci ok. 2 mln małych i średnich rodzimych firm. Nie spodziewaliśmy się, że Polacy
tak umiejętnie odnajdą się w warunkach wolnego
rynku. Niemieckie określenie Polnische Wirtschaft,
które miało pejoratywny wydźwięk od czasów zaborów, gdyż oznaczało polską niegospodarność,
w ostatnich 25 latach przestało być nacechowane
negatywnie.
Trzeci czynnik to zdolność do improwizacji
– nabyta w wyniku historycznych doświadczeń
umiejętność dopasowywania się do trudnych
okoliczności, która pozwoliła Polakom szybko
odnaleźć się w nowych warunkach, gospodarce
rynkowej i demokracji.

Kamienie milowe zmian

W procesie zmiany potrzebny jest jednak nie
tylko entuzjazm, lecz także ramy polityczno-organizacyjne. W przypadku Polski w tej kwestii
zaważyło kilka elementów. Po pierwsze, wybór
ewolucyjnej, a nie rewolucyjnej drogi zmian (od
Okrągłego Stołu po kolejne duże reformy). W ten
sposób udało się nam nie podzielić społeczeństwa.
Szczególnie dzisiaj, obserwując sytuację na Ukrainie, umacniam się w przekonaniu, że był to słuszny wybór. Polska droga dialogu oraz porozumienia
zawartego przy Okrągłym Stole to jedno z najmądrzejszych posunięć w naszej historii, świadczące
o dojrzałości i odpowiedzialności uczestników
transformacji, którzy zdecydowali się oszczędzić
obywatelom kosztów drogi rewolucyjnej.
Po drugie, reformy rządu Tadeusza Mazowieckiego oraz pakiet reform Leszka Balcerowicza
przyjęty przez ówczesny Sejm, który działał w poczuciu wielkiej misji zmieniania Polski. Reformy te
w krótkim czasie przeprowadziły kraj z gospodarki
scentralizowanej, upaństwowionej, do rynkowej,
sprywatyzowanej.
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Poles had rarely had such good fortune and when
they had, they failed to grasp it several times.
The second factor was the surprisingly massive
entrepreneurial drive of Poles after 1989, which
has changed the Polish economy and produced
about 2 million small and medium-size indigenous firms. We did not expect Poles to find their
way in free market conditions with such ability.
The German expression Polnische Wirtschaft,
which was pejorative since the times of the Partitions because it was associated with Polish mismanagement, has lost its negative connotations
in the past 25 years.
The third factor is the Poles’ knack for improvisation – the ability acquired from historical experience to adapt to difficult conditions – which has
allowed us to land on our feet in the new situation
of a free market economy and democracy.

Milestones of change

The process of change requires not only enthusiasm, however, but also a political and organisational framework. In Poland’s case, several
elements played a part in this. Firstly, the choice
of an evolutionary – in contrast to a revolutionary
– path to change (from the Round Table to successive large reforms). In this manner, we managed
not to divide society. Particularly today, when we
observe the situation in Ukraine, I am increasingly
convinced that this was the right choice. The spirit
of dialogue, with the ensuing Round Table accords,
was one of the wisest developments in Polish history, testifying to the maturity and responsibility
of the participants in the transformation process,
whose decisions spared citizens the costs of taking
the revolutionary path.
Secondly, the reforms of the Tadeusz Mazowiecki government and Leszek Balcerowicz’s
reform package, which was adopted by the Sejm,
acting with a great sense of mission to change the
country. In a very short time, these reforms led the
country from a centralised, state-run economy, to
a private, free market one.

Po trzecie, decentralizacja państwa, czyli wielka reforma
samorządowa. Pierwsze wybory samorządowe według nowych zasad – gwarantujące decentralizację władzy i duże
uprawnienia samorządów lokalnych – zostały przeprowadzone zaledwie 11 miesięcy po wyborach w czerwcu
1989 r. Pozwoliło to uruchomić wielką energię oddolną;
samorządność odmieniała obraz lokalnych społeczności
i całego kraju.
Po czwarte, przyjęcie konstytucji, w której tworzeniu
miałem osobisty udział. W latach 1993–1997 udało się
w parlamencie stworzyć większość konstytucyjną i przyjąć
w referendum nowoczesną, demokratyczną, stabilizującą
instytucje polskiej demokracji ustawę zasadniczą. Gwarantuje ona prawa jednostki, a zarazem organizuje państwo w sposób czytelny i na zasadzie równowagi, by żaden
z ośrodków władzy nie mógł zdobyć dominującej pozycji.

Bezpieczeństwo i europejskie reguły

Ważnym elementem stabilizacji stało się zaś zapewnienie
Polsce bezpieczeństwa dzięki wejściu do NATO w 1999 r.
Był to proces trudny; walczyliśmy ze zdecydowanym sprzeciwem strony rosyjskiej, ale też ze sceptycyzmem Zachodu. Panował on nawet wśród naszych sojuszników, takich
jak Stany Zjednoczone. Batalia, by amerykański Kongres
przychylił się do idei rozszerzenia NATO, była jedną z najtrudniejszych w nowożytnej historii Polski, a jednocześnie
przeprowadzonych w sposób wyrafinowany i skuteczny.
Kluczowe znaczenie miało też nie tylko samo wejście
Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., lecz także proces dochodzenia do członkostwa. Był on wartością samą w sobie,
trudną pracą domową, która reformowała polską gospodarkę, sądownictwo, prawo, działanie samorządów. W efekcie
Polska przyjęła europejskie standardy i reguły działania.
Gdy mówię o „pracy domowej”, przypominają mi się liczne rozmowy, które prowadziłem z liderami europejskimi,
bo powtarzali oni ten zwrot jak mantrę (co oczywiście nas
irytowało). Rozsądnie wytłumaczył mi to jednak premier
Hiszpanii Felipe González: „Wiem, że może was to denerwować, ale im lepiej wykonacie pracę domową, tym większe będą efekty waszego członkostwa. Jeśli odpuścicie, nie
skorzystacie ze swojej nowej pozycji”.
To, o czym mówimy dziś jednym tchem, kosztowało
Polaków wiele wysiłku, ofiar i wyrzeczeń. Należy pamiętać,
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Thirdly, the decentralisation of the state, i.e. the farreaching reform of local government. The first local elections conducted in keeping with the new principles – the
decentralisation of power and the granting of wide competence to local authorities – were held only 11 months after
the elections of June 1989. This made it possible to unleash
a mass of energy at the grass-roots level. Self-governance
changed the face of local communities throughout the
country.
Fourthly, the adoption of the Constitution, in whose
formulation I also played a part. In 1993-1997 we managed
to reach a constitutional majority in parliament and adopt
by referendum a modern, democratic Basic Law that stabilised the institutions of Polish democracy. The constitution
guarantees individual rights and, at the same time, clearly
balances the state’s organisation, so no branch of government can attain a dominant position.

Security and European principles

Providing a sense of security for Poland through NATO
membership in 1999 was an important element of stabilisation. It was a difficult process. We had to overcome not only
Russia’s determined opposition, but also the West’s scepticism, which could be found even among our allies, such
as the USA. The battle to get the US Congress to vote for
NATO enlargement was one of the most difficult in Poland’s
modern history and, at the same time, it was fought in a refined and effective manner.
Of key importance was not only Poland’s accession to
the EU, but also the very process of adapting to the requirements of the membership. This was valuable in itself
and involved difficult ‘homework’ that reformed Poland’s
economy, its justice administration, law and the functioning
of local government. In effect, Poland adopted European
standards and rules of operation. When I speak of ‘homework’, I am also recalling numerous conversations I had with
various European leaders, because they repeated this word
like a mantra (something that irritated us, naturally). Spain’s
then prime minister, Felipe González, explained this to me
in reasonable terms: ‘I know this may irritate you, but the
better you do your homework, the better will be the effects
of your membership. If you slack off, you won’t be able to
take advantage of your new position.’

że polska transformacja została okupiona strukturalnym
bezrobociem, upadkiem wielu przedsiębiorstw, które decydowały o losie miejscowości, oraz spadkiem atrakcyjności
branż ważnych dla Polski. Czy można było tych kosztów
uniknąć? Teoretycznie tak, praktycznie – trudno to sobie
wyobrazić. Polska droga była pionierska, nie mieliśmy żadnych doświadczeń w przechodzeniu od systemu niedemokratycznego do demokratycznego czy od gospodarki państwowej do rynkowej. Dlatego gdy porówna się dziś Polskę
z krajami, które te dwie dekady temu były nawet w lepszym
punkcie startu (jak Czechy czy Węgry), można być z polskiej transformacji zadowolonym.

Potęga wspólnego działania

Warto jednak zastanowić się nad tym, co dalej. Świat
się zmienia. Gdy wstępowaliśmy do Unii, wierzyliśmy, że
czeka nas wiele lat prosperity i spokoju – a nadszedł globalny kryzys. Kiedy obchodziliśmy 15-lecie NATO, byliśmy
przekonani, że jesteśmy bezpieczni – a nadszedł kryzys
ukraiński. Okazało się, że bezpieczny do tej pory region
Europy Środkowo-Wschodniej staje się miejscem zagrożeń. To musi prowadzić do wniosku, że trzeba być stale
przygotowanym na zmiany.
Uważam też, że powinniśmy zacząć od zmiany mentalności. Polska stała się częścią zachodniego świata i ma
swoją wartość. Trzeba ją znać i umieć walczyć o własne
racje. Polska musi zrezygnować z mentalności ofiary,
z malkontenctwa na rzecz pragmatycznego myślenia o celu
i środkach potrzebnych, by go osiągnąć. Mam nadzieję, że
młode pokolenia Polaków wyjdą z zawiści wobec cudzych
sukcesów i skoncentrują się na definiowaniu realnych planów działania.
Ponadto Polska potrzebuje większej konkurencyjności.
Musimy mocniej zaznaczyć swoją obecność w gospodarce
światowej jako poważny, dobrze zorganizowany kraj, który
ma w niektórych gałęziach dobre, innowacyjne produkty
i ciekawe rozwiązania.
Polska ma też szanse zwiększyć swoją pozycję polityczną w Europie. Kryzys zmęczył najważniejszych graczy:
Niemców, Francuzów, Brytyjczyków i Włochów. Nowym
silnikiem Europy może być Polska, ale musi zwiększyć swój
wpływ na decyzje podejmowane przez UE. Taka energiczna
Polska jest bardzo potrzebna również w naszym regionie,
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All this, which we can talk about today in one breath, cost
Poles a great deal of effort and many sacrifices. It should be
remembered that Poland’s transformation was achieved at
the cost of structural unemployment, the collapse of many
enterprises of key importance for many localities, and the decline of many branches of the economy that were important
for Poland. Would it have been possible to avert such costs?
Theoretically yes, but practically, it is difficult to imagine. Poland’s journey towards change was a pioneering one; we had
no experience of transition from a non-democratic system to
a democratic one, or from a state-run economy to a free market one. For this reason, when today’s Poland is compared
with countries that were starting from a much better position
some two decades ago, like the Czech Republic or Hungary,
the Polish transformations are cause for satisfaction.

The power of joint action

We should consider, however, what to do now. The world
is changing. When we were joining the EU, we believed that
many years of prosperity and peace awaited us. And then
the global crisis arrived. When we were celebrating 15 years
in NATO, we were convinced we were secure. And then
came the Ukrainian crisis. It turns out that the region of
Central Eastern Europe, which has previously been secure,
is becoming a danger area. This leads me to conclude that it
is necessary to be prepared for change at all times.
I also think we should begin with a change of mentality.
Poland is becoming part of the Western world and has its
worth. It is important to know this worth and be able to
argue one’s case. Poles have to give up their victim mentality, their discontentment, and start thinking pragmatically about goals and the means to attain them. I hope that
younger generations of Poles will leave behind their envy of
other people’s successes and concentrate on making realistic
plans of action.
In addition, Poland needs to attain greater competitiveness. We need to mark our presence in the world economy
as a serious and well-organised country that has quality,
innovative products and interesting solutions in certain
branches of the economy.
Poland also has the opportunity to increase its political position within the EU. The crisis has tired Europe’s
largest states: Germany, France, the UK, and Italy. Poland

w Europie Środkowo-Wschodniej. To nie przypadek, że Ukraińcy, mówiąc o swojej transformacji,
odwołują się do Polski. Oba kraje startowały z podobnego punktu wyjścia w latach 90. XX w. Dzisiaj
Polska jest dla Ukrainy optymistycznym punktem
odniesienia, dowodem, że można stać się krajem
lepiej zorganizowanym, uporządkowanym gospodarczo, bardziej rozwiniętym i oferującym obywatelom poczucie wolności, które dla każdego z nas
jest jak powietrze.
Ostatnim wyzwaniem jest poprawa edukacji.
Wzrost liczby studentów i absolwentów cieszy.
Nowoczesna edukacja powinna jednak przygotowywać do życia we współczesnym świecie, a w nim
jedną z kluczowych kompetencji jest współpraca.
Tymczasem Polacy wciąż są narodem indywidualistów. To dobrze, niemniej musimy zrozumieć, że
dziś siła tkwi we wspólnocie. Musimy umieć lepiej
się organizować i grać wspólnie. Polska składająca
się z wyalienowanych jednostek nieumiejących ze
sobą współdziałać, schowanych za laptopami czy
iPadami, nie będzie Polską skuteczną.
Musimy więc wykorzystać potencjał tkwiący
w nas indywidualnie, by zbudować silną wspólnotę, która poradzi sobie z przyszłymi problemami
Polski i Europy. Fundament wolności został stworzony. Żyjemy w kraju wolnym i demokratycznym,
w gospodarce, która rozwijała się nawet w okresie
globalnego i europejskiego kryzysu. Mamy gwarancje bezpieczeństwa, będąc członkiem największego sojuszu polityczno-militarnego na świecie.
Mamy szanse na rozwój, będąc w europejskiej
rodzinie, o czym marzyliśmy od lat. Na tych fundamentach musimy zbudować dziś wysoką jakość
codziennego działania, by ponownie wykorzystać
otwierające się przed Polską szanse – tak jak dobrze
wykorzystaliśmy je 25 lat temu. ❙

could be a new driving force in Europe, but it needs
to increase its influence on decisions taken at the
EU level. Such an energetic Poland is very much
needed in our region of Central Eastern Europe
as well. It is no coincidence that the Ukrainians
make reference to Poland when they speak of their
own transformation. Both countries started from
a similar point in the 1990s. Today, in the eyes of
Ukrainians, Poland is an optimistic point of reference – proof that it is possible to become a better
organised, economically ordered, more developed
country that provides its citizens with the sense of
liberty we all need like air.
The last challenge is the improvement of education. The increase in the number of students and
graduates is very satisfying. But modern education should prepare students for life in the modern world, where one of the key competences is
cooperation. Poles, though, are still a nation of individualists, and that’s all very well, but we need to
understand that today strength lies in community.
We need to be able to organise ourselves better and
act jointly. A Poland consisting of alienated individuals, unable to work together, hiding behind their
laptops or iPads, will not be an effective Poland.
We thus have to make use of our potential as
individuals to build a strong community that will
be able to deal with the future problems facing
Poland and Europe. The foundations for liberty
have been laid: We are living in a free and democratic country, in an economy that grew even in
the midst of the global and European crisis. We
have security guarantees as a member of the world’s
largest political and military alliance. We have opportunities for growth as members of the European
family – something we dreamed of for years. On
these foundations, we need to build a high culture
of daily action in order to use Poland’s new opportunities as well as we used those of 25 years ago. ❙
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podejmowanych w latach 1956, 1968, 1970 czy 1976, które
– choć wiele nas nauczyły – nie przyniosły sukcesu w postaci wolności.
Wrogość do systemu socjalistycznego wciąż się pogłębiała. Kulminacją był rok 1980, kiedy niezadowolenie
rozlało się po kraju, a rozwoju wypadków nie dało się już
powstrzymać. Niemal cały naród zaangażował się w ruch
Solidarności. Przekonanie, że chcemy żyć w wolnym państwie i czuć się dowartościowani, pozwoliło nam przetrwać
stan wojenny. Wszelkie decyzje polityczne i gospodarcze po
wyborach 1989 r. podejmowane były w nadziei, że wreszcie
dokona się wielka zmiana.

warunki

trwałego
wzrostu

dla

conditions for sustAinable
development

Momenty wzruszeń

Jerzy Buzek
Ustrój komunistyczny był sprzeczny z wartościami wyznawanymi przez polskie
społeczeństwo. Dziś musimy zadbać o to, by zdobyczami demokracji i wolnego rynku mogli
cieszyć się wszyscy. / The communist system was inconsistent with the values espoused by Polish society.

The system of real socialism into which Poland
was pressed after WWII could not have lasted. It
stood in opposition to values such as liberty and respect for dignity, which stem from Christianity and
are part of the Polish identity. As a consequence, the
general attitude towards real socialism in the country was unfriendly. In its final stages, even the people
who made up this regime would speak of it with irreverence and, in private conversations, would even
distance themselves from it.
The regime’s remoteness from society was
made deeper by expatriate Poles, who were an incessant reminder to us that it was possible to live
better. We associated that other world with Poland
of the interwar period. We were all convinced that
life then was much better than in the period of real
socialism. This was the source of the numerous
attempts to change things – in 1956, 1968, 1970
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Today we must make sure everyone has access to the achievements of democracy and the free market.

System realnego socjalizmu, w który Polska
została wtłoczona po II wojnie światowej, nie
mógł się utrzymać. Zaprzeczał on bowiem takim
wartościom jak wolność i poszanowanie godności, które wywodzą się z chrześcijaństwa i są zakorzenione w polskiej tożsamości. W konsekwencji
w kraju panowała atmosfera nieprzyjazna dla realnego socjalizmu. W jego końcowej fazie nawet
ludzie współtworzący ten ustrój mówili o nim
z lekceważeniem, a w prywatnych rozmowach
wręcz się od niego dystansowali.
Dystans do ustroju wzmacniała też liczna
Polonia na Zachodzie. Nieustannie dostarczała
nam ona argumentów, że można żyć lepiej. Ten
inny świat kojarzyliśmy z Polską okresu międzywojennego. Wszyscy byli przekonani, że w międzywojniu żyło się o wiele lepiej niż w okresie
realnego socjalizmu. Stąd liczne próby zmian

and 1976. While they taught us much, they did not bring
us liberty.
Enmity toward the communist system deepened, however. The culminating moment came in 1980, when discontent spread throughout the country, and events could
no longer be contained. Virtually the entire nation became
involved in the Solidarity movement. The conviction that
we wanted to live in a free country and feel appreciated allowed us to hold out through the Martial Law period. All the
political and economic decisions taken after the 1989 elections were taken in the conviction that they would bring, at
long last, great change.

Moving moments

Z okresu transformacji mam wiele osobistych wspomnień. Miałem zaszczyt prowadzić pierwszy zjazd Solidarności w 1981 r. W hali Olivia, podczas drugiej tury zjazdu,
opracowywaliśmy program Samorządna Rzeczpospolita.
Otaczało nas wtedy morze komunizmu: NRD, Czechosłowacja, ZSRR. Jego częścią była też Polska. Szczególnie
dobrze pamiętam koniec zjazdu – gdy po zakończeniu prac
wszyscy śpiewaliśmy polski hymn. Niektórzy otwarcie płakali ze wzruszenia.
Takich momentów było więcej. Np. gdy w 1989 r. uchwalono ustawę przywracającą polskiemu Orłu Białemu koronę. Symbolicznie przypinano ją na godle w polskim Sejmie.
Oglądałem transmisję tego wydarzenia wraz ze swoją mamą
– nigdy wcześniej nie widziałem jej tak mocno wzruszonej.
Ona pamiętała, że przed wojną tak właśnie było – Orzeł
miał koronę. Moment ten symbolicznie zamykał okres nieszczęść, które zaczęły się z początkiem II wojny światowej.
Jako znak czasów przypominam sobie również sposób,
w jaki Akcja Wyborcza „Solidarność” (AWS) przygotowywała się do wyborów 1997 r. Warto pamiętać, że ona
nigdy nie stała się partią polityczną; zawsze była koalicją
(najpierw ponad 40 partii, organizacji społecznych i zawodowych, a potem czterech partii politycznych). W lutym,
siedem miesięcy przed wyborami, w gmachu Politechniki
Warszawskiej zgromadziło się 450 osób, aby opracować wyborczy program AWS. Byli tam reprezentanci wszystkich
ugrupowań, tworzących Akcję, wszystkich regionów Polski
oraz działacze NSZZ „Solidarność”; byli ekonomiści, działacze gospodarczy, przedsiębiorcy, przedstawiciele załóg

I have many personal recollections from the period
of transformation. I had the honour of chairing the first
Solidarity Convention at the Oliwa Arena in 1981. During the second round of the convention, we drew up the
programme called the Self-Governing Republic. We were
surrounded by a sea of communism at the time: in East
Germany, Czechoslovakia and the USSR. Poland was also
a part of it. I especially remember the end of the convention
– when, after our work was finished, we all sang the Polish
national anthem. Some of us openly wept with emotion.
There were many other such moments, like when the
act restoring the crown to the head of the Polish eagle was
passed in 1989. The crown was symbolically fastened on the
Polish coat of arms in the Sejm. I watched the transmission
of this event with my mother – never before had I seen her
so moved. She remembered that this was how it had been
before the war – the eagle wore a crown. This moment put
a symbolic close to the period of misfortune that had begun
with the outbreak of WWII.
As a sign of the times, I recall the manner in which the
Solidarity Electoral Action (AWS) prepared for elections
in 1997. It is worth remembering that AWS never became
a political party; it was always a coalition (of over 40 parties, social and professional organisations at first, and later
of 4 political parties). In February, seven months before the
elections, 450 people came to the main building of the Warsaw Polytechnic to work out the AWS electoral programme.
Representatives of all the groups making up the Action and
of all Poland’s regions, as well as activists of the Solidarity
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pracowniczych, środowisk lekarskich i pielęgniarskich, nauczyciele, profesorowie uniwersytetów
i politechnik, a więc podobna reprezentacja do tej,
jaka 17 lat temu stworzyła NSZZ „Solidarność”. Podzieliliśmy się na 13 grup i opracowaliśmy (w ciągu
trzech miesięcy niemal nieprzerwanej pracy) program AWS – swoistą kontynuację programu Samorządna Rzeczpospolita. Co ciekawe, gdy Akcja
doszła do władzy, zrealizowała 90 proc. założonych
działań, które pokrywały się – jak się potem okazało – z zamierzeniami koalicjanta, Unii Wolności.
Dzisiaj taki sposób przygotowania do wyborów,
zaplanowania działań (w tym reform społecznych,
reformy górnictwa węgla kamiennego, reform
gospodarczych, a także funkcjonowania armii
czy wymiaru sprawiedliwości) wydaje się nie do
powtórzenia, a nawet nie do wyobrażenia. Szliśmy
wtedy do wyborów z hasłami głębokich przemian
i reform – i wygraliśmy!
Potem, w 1997 r., już jako premier rozpoczynałem w imieniu Polski negocjacje akcesyjne z Unią
Europejską. Znajdowaliśmy się w gronie liderów
starej Piętnastki. Zasiadanie przy jednym stole
z przywódcami państw niepodległych, demokratycznych i wolnorynkowych było dla mnie wielkim
przeżyciem. Równie ważny był 1999 r., kiedy wraz
z premierem Czech Milošem Zemanem i premierem Węgier Viktorem Orbánem uczestniczyliśmy
w uroczystości wciągania na maszt flagi polskiej,
czeskiej i węgierskiej z okazji przystąpienia do
NATO. Pamiętam, jak trudno było nam powstrzymać łzy.

Polska dla wszystkich

Mimo ogromnego sukcesu, jaki Polska odniosła
dzięki transformacji, wiele obszarów rzeczywistości nadal wymaga pracy i udoskonalania. Uważam,
że głównym wyzwaniem w polityce gospodarczej
jest wzmocnienie rodzimego przemysłu. Polsce
potrzebna jest nowoczesna wytwórczość, która
nie szkodzi środowisku i zdrowiu obywateli. Udało
nam się przetrwać kryzys lepiej niż innym krajom
UE właśnie dlatego, że – podobnie jak Niemcy czy
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trade union, were there; there were economists,
business activists, entrepreneurs, labour representatives, people from medical and nursing circles, teachers, university and polytechnic professors – a similar representation to that which had
founded the Solidarity Movement 17 years earlier.
We divided ourselves into 13 groups and we drew
up, in three months of almost incessant work, the
AWS programme – a continuation of sorts of the
Self-Governing Republic programme. Interestingly,
when AWS came to power it implemented 90 per
cent of the programme’s elements, which coincided, as it later turned out, with the intentions of
its coalition partner, the Freedom Union (UW).
Today, such a manner of preparing for elections,
the planning of measures to take (including social
reforms, reforms of the coal-mining sector, economic reforms and also reforms of the military
and judicial systems) seems unimaginable. We
went into the elections then with slogans about
far-reaching change and reforms – and we won!
Later, in 1997, as Poland’s prime minister, I began accession negotiations with the European Union. We were in the presence of the leaders of the
‘Old Fifteen’. Sitting around the same table with the
leaders of Europe’s independent, democratic and
free market countries was a great experience for
me. Equally important was the year 1999, when,
together with prime ministers Miloš Zeman of the
Czech Republic and Viktor Orbán of Hungary, we
participated in the ceremony of raising the Polish,
Czech and Hungarian flags on the admission of our
three countries to NATO. I remember how difficult
it was for us to hold back tears.

Szwedzi – zachowaliśmy w gospodarce duży udział przemysłu. Ponadto bardzo ważna jest rewitalizacja polskich
miast, w tym wielkiego obszaru przemysłowego, jakim jest
Śląsk. Region ten może być źródłem niezwykłego polskiego
sukcesu – tak jak w okresie międzywojennym.
Polska ma też do przezwyciężenia wielki kryzys demograficzny, który hamuje nasz rozwój. Trzeba zatrzymać falę
wyjazdów młodych ludzi – zapewnić im pracę, możliwość
rozwoju i zakładania rodzin w Polsce. Należy też przygotować się do otwarcia granic dla przybyszów ze Wschodu,
którzy chcą u nas mieszkać i studiować. Nasz kraj jest dla
nich atrakcyjnym miejscem do życia.
Dzisiejszej Polsce trzeba zapewnić trwały rozwój, który sprawi, że Polki i Polacy poczują się komfortowo i wygodnie w swojej własnej Ojczyźnie. Choć wielu z naszych
obywateli już się tak czuje, pilnym zadaniem jest zwracanie
uwagi na to, by rozwarstwienie społeczne nie stało się zbyt
duże. To wspólne wyzwanie dla całej klasy politycznej. ❙

citizens. We managed to ride out the global crisis better than
other EU members did precisely because – like the Germans
or Swedes – we had retained industry as a large part of our
economy. Also very important is the revitalisation of Polish
cities, including the great industrial area of Upper Silesia.
This region could be the source of yet another unique Polish
success – as it was during the interwar period.
Poland also needs to overcome the great demographic
crisis that is hampering its development. The wave of emigration of young people has to be stopped. They need to
be given employment and the means to grow and establish
families in Poland. We also need to prepare ourselves to welcome newcomers from the east who wish to live and study
here. Our country is an attractive place to live for them.
Poland needs to be given conditions for sustainable development that will make Poles feel comfortable in their own
country. Even if many of our citizens are already comfortable, it is a matter of urgency to prevent social stratification
from becoming excessive. This is a common challenge for
the entire political class. ❙

A Poland for everyone

Despite the enormous success which Poland has
achieved thanks to the transformation, many areas
of our situation still require attention and perfecting. I feel that Poland’s principal challenge in economic policy is to strengthen domestic industries.
Poland needs a modern production sector that
doesn’t harm the environment and the health of its

prof. Jerzy Buzek: premier w latach 1997–2001, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012,
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gospodarki rynkowej. Niezależnie od tego, co się później
działo – a trzeba powiedzieć, że zmiany szły ku gorszemu
– fundament ten okazał się na tyle solidny, że nawet krzywe gdzieniegdzie ściany gmachu Rzeczypospolitej nie grożą
dziś katastrofą budowlaną.

Biznes obywatelsko zaangażowany

Przyzwoitość
ma

Decency Matters

Władysław Frasyniuk
W okresie transformacji wszyscy chcieliśmy służyć swojemu państwu. Życzyłbym Polsce,
żeby do życia publicznego wróciły tamte przyzwoitość i umiejętność rozmowy o sprzecznych
wartościach i interesach. / In the transformation period, we all wanted to serve our country. What I would wish
for Poland today is for that decency and ability to converse about differing values and interests to return to public life.
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On the threshold of the Third Republic, identification
with the new state was universal, including among businesspeople. When Balcerowicz stated, at the beginning of
the transformation process, that persons establishing their
first business would be freed from taxes, many potential
entrepreneurs received the news with surprise. I was building my own company then and my colleagues and I were
wondering how it is possible for people to consider not paying taxes. ‘After all,’ we thought, ‘it’s our country!’
Of course, in that period, an enormous grey market, consisting of unregistered and improperly operating companies,
had emerged. That was a fairly natural stage on the road
from a centrally planned economy to a free market one. The
majority of novice entrepreneurs were convinced, however,
that economic activity should not be conducted to the detriment of the state. Entrepreneurs identified with their state,
and importantly, also with politics and its place in public
life. I am afraid that such thinking won’t return. There is no
easy answer to the question why that civic identification has
disappeared. It is regrettable, however, that it has happened.

Myślenie w interesie państwa

FOt. / PhOTo: Piotr Waniorek / FORUM

The success of the Polish transformation was
the great achievement of a wide-ranging political
opposition, which in 1989 felt they were participating in the management of their own country.
An important role was also played by part of the
elite of the old system, who joined in shaping the
new situation. The value system of both these
groups could be briefly summarised by the word
‘decency’. It was this that made them give priority
to service for their country. It is worth remembering that in 1989 the Sejm undertook the most
important economic reforms on Christmas Eve.
Today it’s hard to imagine such commitment to
public affairs.
Separate mention should be made of two persons: Tadeusz Mazowiecki and Leszek Balcerowicz, who laid the foundations for independent
Poland. It is they who are the most important

The civic engagement of business

U progu III Rzeczypospolitej identyfikacja z nowym
państwem była powszechna także wśród przedsiębiorców.
Kiedy na początku procesu transformacji Leszek Balcerowicz zapowiedział, że zakładający swój pierwszy biznes
zostaną zwolnieni z podatków, wielu potencjalnych przedsiębiorców przyjęło to z zaskoczeniem. Rozwijałem wtedy
własną firmę i zastanawiałem się z kolegami, jak to w ogóle
jest możliwe, by nie płacić podatków. Myśleliśmy: „Przecież
to jest nasze państwo!”.
Oczywiście w tym okresie powstała także gigantyczna
szara strefa, którą tworzyły niezarejestrowane i nieuczciwie działające firmy. Był to dość naturalny etap na drodze
z gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej.
Większość początkujących przedsiębiorców była jednak
przekonana, że działalność gospodarcza nie powinna być
prowadzona ze szkodą dla państwa. Przedsiębiorcy identyfikowali się ze swoim państwem, ale co ważne – również
z polityką i jej miejscem w życiu publicznym. Obawiam
się, że takie myślenie już nie wróci. Na pytanie, dlaczego ta
obywatelska postawa zanikła, nie ma prostej odpowiedzi.
Trzeba jednak żałować, że tak się stało.

znaczenie

Sukces polskiej transformacji jest wielkim
osiągnięciem szeroko rozumianej opozycji politycznej, która w 1989 r. poczuła się współgospodarzem we własnym kraju. Ważną rolę odegrała
także część elit starego systemu, która włączyła
się w budowanie nowej rzeczywistości. System
wartości obu tych grup można najkrócej oddać
za pomocą słowa „przyzwoitość”. To ona kazała
im priorytetowo traktować służbę krajowi. Warto przypomnieć, że najważniejsze ustawy reformy
gospodarczej Sejm przyjmował w 1989 r. w Wigilię. Dziś trudno sobie wyobrazić takie zaangażowanie w sprawy publiczne.
Osobnego wyróżnienia wymaga działalność
dwóch osób: Tadeusza Mazowieckiego i Leszka
Balcerowicza, którzy położyli fundament pod
wolną Polskę. To właśnie oni są najważniejszymi
autorami sukcesu demokratyzacji i wprowadzenia

players of Poland’s democratic success and the introduction of a market economy. Regardless of what happened
later – and it should be said that the changes have been for
the worse – that foundation proved so solid that even the
sometimes crooked walls of the Republic’s edifice are not in
any danger of collapsing today.

Thinking in the interest of the state

Bezsprzecznym osiągnięciem ćwierćwiecza wolności jest
wykształcenie się w Polsce solidnej klasy średniej oraz segmentu MŚP. Nie wydaje mi się, żeby było to efektem ściśle
zdefiniowanego planu, choć nie wykluczam, że wynikało
z fenomenalnej mądrości autorów reform systemowych.
Z pewnością przyczynił się do tego polski model prywatyzacji, który sprzyjał małym i średnim firmom, ale przewidywał też miejsce dla własności pracowniczej.
Kolejnym ważnym sukcesem było stosunkowo szybkie ukształtowanie nowego systemu podatkowego. Okoliczności dopinania reformy VAT były symptomatyczne
dla ówczesnych realiów – prace odbywały się już po rozwiązaniu Sejmu. To dobrze obrazuje ówczesne myślenie:

An indubitable achievement of our quarter century of
freedom is the formation in Poland of a solid middle class
and of the small and medium-sized enterprise sector. It does
not seem to me that this was the result of a precise plan,
although I would not rule out that it occurred due to the
phenomenal wisdom of the creators of the systemic reforms.
The Polish model of privatisation undoubtedly contributed
by favouring small and medium-sized companies, but it also
provided a place for employee ownership.
Another important success was the comparatively rapid
formation of a new tax system. The circumstances of completing the VAT reforms were characteristic of conditions
then – the work took place during an election campaign,
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w kategoriach potrzeb państwa, a nie wyłącznie
zbliżającej się kampanii wyborczej.

just after the dissolution of the Sejm. This is a good
illustration of the thinking of the time: in categories
of the country’s needs, and not exclusively in terms
of the approaching electoral campaign.

Politics requires values

What is the most important difference between
today and the days of managing independence at
the beginning of the 1990s? Then the government
was able to show citizens the economic map of Poland, while we, entrepreneurs, sought a place on it
for ourselves. Today the government has no idea in
what direction the economy and institutions should
be developing. It is unable to state what should be
the basis for Poland’s competitiveness, and therefore
we too do not know what lies ahead.
The cause of such a state of affairs is that the political parties’ programmes are not rooted in a system of values. At the beginning of the transformation, convictions were of fundamental importance,
also as the basis for political disputes. Symbols of
this type of politics are the above-mentioned Leszek
Balcerowicz (representing strongly liberal views)
and Tadeusz Mazowiecki (who was closer to the
ideas of social democracy). In spite of their ideological differences, these two politicians were able to
talk with one another and in partnership introduce
the reforms they had agreed upon.
It seems to me that contemporary politicians
are intentionally avoiding open debate on subjects
of crucial importance for the state and the citizens
– they prefer not to participate in conflicts and to
face difficult challenges. This has happened because
values are slowly evaporating from political and social life. Such concepts as ‘idealism’ or ‘honesty’ have
lost their meaning. Until they return to our public
life, it will be difficult to return to a politics based on
dialogue and mutual trust. ❙

Władysław Frasyniuk: przedsiębiorca i polityk, był aktywnym działaczem opozycyjnej Solidarności

entrepreneur, politician, and former Solidarity activist
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Enthusiasm for helping others
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od 1993 r. jest fenomenem
na skalę europejską. Przez jeden dzień w roku jednoczy Polaków
w imię pomocy dla potrzebujących. Do dziś zebrała blisko
190 mln dol. na cele społeczne, przede wszystkim sprzęt medyczny. /
Operating since 1993, the Great Orchestra of Christmas Charity is
unique in Europe. Every year, it brings Poles together for one day
to help the needy. It has so far brought in nearly 190 million USD
for charity – primarily for medical equipment.

Na zdjęcie: Prezydent Bronisław Komorowski i prezydent Niemiec Joachim Gauck
wspólnie z pomysłodawcą i głównym organizatorem WOŚP Jerzym Owsiakiem. /
Photo: Polish President Bronisław Komorowski and German President Joachim Gauck
with the initiator and main organiser of the Great Orchestra, Jerzy Owsiak.

FOT. / PHOTO: JUREK ŁUKASZ WIDZISZOWSKI

Najistotniejsza różnica między dniem dzisiejszym a czasem zagospodarowywania wolności na
początku lat 90. XX w.? Wtedy rząd był w stanie
pokazać obywatelom mapę gospodarczą Polski,
a my, przedsiębiorcy, szukaliśmy na niej dla siebie
miejsca. Dzisiaj rząd nie ma koncepcji, w jakim
kierunku rozwijać gospodarkę i instytucje. Nie
potrafi stwierdzić, co ma być podstawą konkurencyjności Polski, a przez to i my nie wiemy, z jakimi
wyzwaniami będziemy musieli się mierzyć.
Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że programy polityczne partii nie mają oparcia w systemie wartości. Na początku transformacji przekonania miały fundamentalne znaczenie, w tym jako
podstawa sporów politycznych. Symbolem takiego
sposobu uprawiania polityki są wspomniani Leszek Balcerowicz (reprezentujący poglądy silnie
liberalne) oraz Tadeusz Mazowiecki (bliższy ideom socjaldemokracji). Mimo tych różnic ideowych
obaj politycy potrafili ze sobą rozmawiać i po partnersku wprowadzać uzgodnione zmiany.
Wydaje mi się, że współcześni politycy celowo unikają otwartych debat na tematy kluczowe
dla państwa i obywateli – wolą nie uczestniczyć
w sytuacjach konfliktowych i nie podejmować
trudnych wyzwań. Dzieje się tak, bo z życia politycznego i społecznego powoli wyparowują wartości. Takie pojęcia jak „ideowość” czy „uczciwość”
straciły znaczenie. Dopóki nie powrócą one do
naszego życia publicznego, dopóty trudno będzie
wrócić do polityki opartej na dialogu i wzajemnym zaufaniu. ❙

M a t e r i a ł w ł a s n y T HIN K T AN K / p u b l i s h e r ' s o w n m a t e r i a l

Polityka potrzebuje wartości

Główna teza mojego artykułu brzmiała, że my w Polsce tak
szybkich reform nie chcemy. Choć proponowana w Chile
„droga na skróty” mogła stanowić pokusę, naszym celem
było zbudowanie gospodarki kapitalistycznej oraz ustroju
demokratycznego, a nie tylko reformy gospodarcze.

bezpieczeństwo
jest
najważniejsze

Przez ponad 50 lat Polska funkcjonowała w ramach
Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Wyzwaniem, przed którym stanęliśmy na
progu transformacji, było więc znalezienie innego punktu
odniesienia, a także stworzenie ładu instytucjonalnego niezbędnego do wejścia na ścieżkę transformacji. Z powodu
nieprzewidywalności sytuacji międzynarodowej związane z tym decyzje były o wiele trudniejsze niż te dotyczące
wprowadzania reform gospodarczych.
Koncepcja polityki zagranicznej przedstawiona przez
Tadeusza Mazowieckiego w jego pierwszym exposé jeszcze
zakładała współpracę zarówno w ramach Układu Warszawskiego i zreformowanego RWPG, jak i ze światem zachodnim. Były to filary aktywności zagranicznej Polski zdefiniowane przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych prof.
Krzysztofa Skubiszewskiego. Już niecałe dwa lata później
wiele z tych założeń zostało zrewidowanych. Kiedy jednak
rząd podejmował decyzję o wyjściu Polski z RWPG, większość ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę miała
wątpliwości. Obawiali się o bezpieczeństwo ekonomiczne
– że cała transformacja może runąć, gdy Rosjanie zakręcą gaz. Podobną reakcję widzieliśmy wśród krajów członkowskich RWPG. Ale pomimo to nie zgodziliśmy się, aby
na gruzach RWPG powstało RWPG-bis, co proponowali
Rosjanie.

Jan Krzysztof Bielecki
Transformacja była budowaniem od podstaw wolnorynkowej gospodarki, ale i nowego
otoczenia międzynarodowego. O jej powodzeniu zadecydowało poparcie i zaufanie społeczne,
a także zdolność tworzenia instytucji nowego państwa. / The transformation entailed building a free
market economy from the ground up, as well as a new international environment. Its success was determined by
the support and trust of society, but also by Poles’ ability to create the institutions of a new state.

94

Zaufanie i waga dobrych rozwiązań

FOt.: archiwum TT / PhOTo: TT archive

As we began to work out a strategy for Poland’s transformation, we had to ask ourselves
how we were going to implement the changes.
Discussions on this subject arose from the necessity of building a capitalist economy in spite of
the lack of capital. This complex task was reminiscent of the problem of how to turn fish soup
into an aquarium.
In the 1980s, as a liberal opposition group,
we published in Gdansk an illegal magazine in
which we wrote about the direction the world
was taking. In 1986, its editor-in-chief, Donald
Tusk, then under his pseudonym of Anna Barycz, asked me to write an analysis of the reforms
in Chile. South America was at the time a real
testing ground for American economists, who
were trying to produce rapid changes there using
shock therapy. The main argument of my article

Throwing off the old
institutional system

Porzucenie starego układu
instytucjonalnego

Security is the key issue

Na początku procesu opracowywania strategii
polskiej transformacji musieliśmy odpowiedzieć
sobie na pytanie, jak przeprowadzić zmiany. Dyskusja na ten temat wynikała z konieczności budowania gospodarki kapitalistycznej mimo braku
kapitału. To karkołomne zadanie przypominało
dylemat: jak z zupy rybnej zrobić akwarium?
W latach 80. XX w. jako liberalne środowisko
opozycyjne wydawaliśmy w Gdańsku nielegalny
magazyn, na łamach którego pisaliśmy, w którą
stronę zmierza świat. W 1986 r. jego redaktor naczelny Donald Tusk, posługujący się wtedy pseudonimem Anna Barycz, poprosił mnie, abym
napisał analizę o reformach w Chile. Ameryka
Południowa była wówczas prawdziwym poligonem doświadczalnym dla amerykańskich ekonomistów. Próbowali oni dokonywać tam gwałtownych przemian za pomocą „terapii szokowej”.

was that Poland didn’t need such rapid reforms. While the
Chilean ‘shortcut’ might be tempting, our goal was to build
a democratic system, in addition to a capitalist economy (and
not solely economic reforms).

Mówiąc o transformacji, nie sposób pominąć innego
ważnego czynnika – ludzi. Gdy rząd umożliwił wolny handel i prowadzenie swobodnej działalności gospodarczej,
wszyscy uważnie patrzyliśmy, jak na tę nową sytuację reaguje ulica. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy zwiększyła się
podaż i czy pionierzy przedsiębiorczości uwierzyli w zmianę warunków gry. Gdyby tak się nie stało, najprawdopodobniej mielibyśmy do czynienia z podwyżką cen i powrotem
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For more than 50 years, Poland had functioned as part of
the Warsaw Pact and the Council for Mutual Economic Assistance (COMECON). The challenge as we prepared to embark on the transformation was thus to find another point of
reference and also to create the necessary institutions needed
on the path to change. Given the unpredictable international
situation, the decisions relevant to this challenge were much
more difficult than those concerning the introduction of
economic reforms.
The foreign policy presented by Tadeusz Mazowiecki
in his first inaugural speech still assumed there would be
cooperation both within the framework of the Warsaw Pact
and the reformed COMECON, and with the West. Those
were the pillars of Poland’s activeness abroad as defined by
the then minister of foreign affairs, Krzysztof Skubiszewski.
Less than two years later, many of those premises were revised. Yet, when the government decided to take Poland
out of COMECON, most ministers responsible for the
economy had doubts. They feared for Poland’s economic
security – that the entire transformation could collapse if
the Russians turned off the gas. Other COMECON countries reacted similarly. Nevertheless, we did not wish for
a COMECON II to arise from the ashes of its predecessor,
as the Russians proposed.

Trust and the importance
of good solutions

Talking of the transformation, there is no way to avoid
another element – the people. When the government
made it possible to trade freely and to go into business,
everyone was watching carefully to see how the street
would react. We wanted to know if supply had increased
and whether business pioneers accepted that the rules of
the game had changed. If it didn’t happen, most likely we
would have price increases and the return of inflation.
The blossoming of trade in front of state shops – which

inflacji. Handel kwitnący pod państwowymi sklepami – niedawnymi monopolistami – wskazywał
jednak, iż ludzie zakładają, że można robić biznes
uczciwie i za uczciwe pieniądze. Ta wiara w rodzące się instytucje rynku była kluczowa dla powodzenia reform gospodarczych w Polsce.
Jej elementem była też wiara w siłę krajowej waluty. W polskim społeczeństwie każdy miał jakieś
dolary pod materacem – i to właśnie dolar, a nie
polski złoty był walutą narodową. W krytycznym
momencie zmian Polacy uwierzyli jednak, że można mieć w domu dolary, ale nie trzeba natychmiast
pozbywać się każdej złotówki. Masowa wymienialność złotówki na dolary szybko mogłaby doprowadzić do krachu. Trzeba pamiętać, że Polska
otrzymała jedynie 1 mld dol. zabezpieczenia stabilizacyjnego, mającego wspierać wymienialność waluty. Również ta reforma została przeprowadzona
właściwie, co pomogło przekonać społeczeństwo,
że decyzje rządowe prowadzą do zmian na lepsze.
Patrząc na transformację z perspektywy czasu, dobrze widać, że oprócz poparcia społecznego
istotny dla jej powodzenia był rozwój instytucji politycznych i ekonomicznych. Silne instytucje są niezbędne, aby pilnować procesu transformacji, jednak
ich stworzenie wymagało od rządzących wiedzy,
jak to zrobić. W Polsce się to udało, np. w zakresie
stworzenia niezależnego banku centralnego oraz
dobrych regulacji działania systemu bankowego,
finansowego i kapitałowego. Było to zadanie tym
trudniejsze, że instytucje w Polsce były słabe lub też
nie było ich wcale. Zagrożenie niepowodzeniem
było duże, bo w krajach, które nie zdołały zbudować silnych instytucji, następował proces dominacji
państwa przez grupy interesu. W efekcie oligarchizacji obywatele tracili zaufanie do przemian i rósł
poziom korupcji. W Polsce nie miało to miejsca
– jednym z czynników, który temu sprzyjał, były
m.in. dość częste zmiany ekip rządzących.

Wolność, bezpieczeństwo i zmiana

Skalę polskich osiągnięć najlepiej widać, gdy porówna się drogę, która przez 25 lat przebyły Polska
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had been monopolies not long before – showed,
however, that people assumed they could do
business honestly and for honest money. This faith
in the emerging market institutions was crucial for
the success of economic reforms in Poland.
Another issue was faith in the strength of the
national currency. In Poland everyone had dollars hidden under the mattress – the dollar, not
the Polish zloty, was the de facto national currency.
At a critical moment of the changes, however, Poles
accepted that even though they had dollars at home,
they didn’t need to get rid of every zloty at once.
A mass exchange of zlotys into dollars could have
led to a rapid crash. It must be remembered that
Poland had only received 1 billion dollars in stabilisation funds, to support the convertibility of the
zloty. This reform was also conducted properly and
helped convince society that government decisions
were producing change for the better.
Looking at the transformation from the perspective of time, it is clear that apart from social
support, what was essential for its success was the
development of political and economic institutions.
Strong institutions were necessary to protect the
transformation process, but their creation required
that the government know how to create them. In
Poland it succeeded: for instance, in the creation of
an independent central bank and good regulations
for the banking, finance and capital system. This
task was harder in that such institutions in Poland
were either weak or nonexistent. The risk of failure
was great, because in countries that did not manage to build strong institutions, a process of interest groups dominating the state occurred. Under
the resultant oligarchies, citizens lost confidence in
change, and the level of corruption grew. In Poland
this didn’t happen – one of the factors that favoured
this outcome was, among other things, a fairly frequent change in the governing team.

i sąsiednia Ukraina. W chwili rozpoczęcia transformacji
oba kraje były na podobnym poziomie rozwoju. Niektórzy
eksperci twierdzą nawet, że Ukraina była bogatsza i lepiej
rozwinięta od Polski. Obecnie po raz trzeci w najnowszej
historii próbuje dokonać transformacji swojego ustroju politycznego i gospodarczego. Z kolei Polska jest dziś trzy razy
bogatsza od swojego wschodniego sąsiada.

over 25 years by Poland and its neighbour Ukraine. At the
moment when the transformation began, both countries
were at similar levels of development. Some experts even
claimed that Ukraine was richer and more developed than
Poland. Presently, for the third time in its recent history, it
is trying to change its political and economic system. Poland, on the other hand, is today three times richer than its
eastern neighbour.

Dokonując transformacji gospodarczej, Polska myślała
nie tylko o wolności, lecz także o bezpieczeństwie. Dlatego
priorytetem transformacji stało się członkostwo w NATO
i zbudowanie silnych więzi z Europą Zachodnią. W każdej
dyskusji o gospodarce trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo
i obrona państwa są najważniejsze, nawet jeśli wiążą się
z koniecznością znacznych wydatków na ten cel. Dzisiaj ta
perspektywa ponownie staje się istotna.
Warto też pamiętać o tym, że nic nie jest dane na zawsze
i że zmiana jest procesem. Dobrym przykładem jest służba
zdrowia – nawet najlepsza reforma nie rozwiąże problemu
na najbliższe dwie dekady. System ochrony zdrowia jest też
permanentnie reformowany np. w Holandii czy Danii, czyli
krajach znanych z wysokiej kultury zarządzania państwem.
Dlatego sądzę, że opierając się na powstałych fundamentach
ustrojowych i instytucjonalnych, Polska nadal musi aktywnie zarządzać procesem zmian, aby być coraz nowocześniejszą. Największym błędem byłoby dziś ogłosić zwycięstwo
i spocząć na laurach. ❙

Transforming its economy, Poland thought not only
about freedom but also about security. Therefore, one priority of the changes was to become a member of NATO and to
build strong ties with Western Europe. In every discussion
about the economy it had to be remembered that security
and the defence of the state were most important, even if significant expenditures were needed for that purpose. Today
that perspective is again becoming important.
It is also worth remembering that nothing lasts forever
and that change is a process. A good example is the health
service – even the best reforms will not resolve the problem for the next two decades. The health system is permanently being reformed, for instance, in the Netherlands or
Denmark, that is, in countries known for their high state
management standards. Thus I think that on the basis of
the political and institutional foundations that have been
built in Poland, we must still actively manage the process of
change in order to be increasingly modernised. The greatest
mistake would be if we were to declare victory today and
rest on our laurels. ❙

Freedom, security, and change

The scale of Poland’s achievements is best seen
when one compares the roads that were travelled

Jan Krzysztof Bielecki: ekonomista, premier w 1991 r. i minister ds. integracji europejskiej w latach 1992–1993

Prime Minister in 1991, and Minister for European Integration in the years 1992-1993
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Poland Needs a New Strategy
leszek miller

Ostatnich 25 lat to dla Polski czas sukcesu. Niestety, wiele grup społecznych go nie zauważyło.
Co gorsza, dziś Polakom brakuje pomysłu na to, jak wyrównać poziom życia między Polską
a Zachodem. / The last 25 years have been a time of success for Poland. Unfortunately, many social groups
haven’t seen it. What’s more, Poles today are at a loss for ideas about how to equalise living standards between
Poland and the West.

Terapia czy szok

Wyniki wyborów 4 czerwca 1989 r. przyjąłem
z rozczarowaniem. Startowałem wtedy z list PZPR
do Senatu w województwie skierniewickim, ale

In 1989, Poles took the major decision to reorient the state’s political and economic model.
All the later events were consequences of that
decision. The passage of the new constitution in
1997, joining NATO in 1999, and the European
Union in 2004 were all steps leading to stabilisation and economic development. The last 25
years has been a period of success for Poland. But
when that success is given an in-depth analysis, it
is clear that it has passed many social groups by.

Therapy, or shock

I was disappointed by the results of the
June 4 1989 elections. I was a Polish United
Workers Party (PZPR) candidate for the Senate from the Voivodeship of Skierniewice, but
without success – I came in third, and ahead
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W 1989 r. Polacy podjęli fundamentalną
decyzję o przeorientowaniu polityczno-gospodarczego modelu funkcjonowania państwa.
Wszystkie późniejsze wydarzenia stanowiły jej
konsekwencję. Uchwalenie nowej konstytucji
w 1997 r., wejście do NATO w 1999 r., dołączenie do Unii Europejskiej w 2004 r. były kolejnymi krokami na drodze do stabilizacji i rozwoju
gospodarczego kraju. Ostatnich 25 lat to dla
Polski czas sukcesu. Ale gdy zacznie się ten sukces rozkładać na czynniki pierwsze, widać, że
wiele grup społecznych nawet go nie dostrzegło.

bez powodzenia – zająłem trzecie miejsce, a przede
mną było dwóch kandydatów wystawionych przez
Solidarność. Mimo rozczarowania nie obawiałem
się o polityczną przyszłość swojej formacji. Przy
Okrągłym Stole zawarto porozumienie, na mocy
którego przez kolejne cztery lata rządzić miała koalicja PZPR–ZSL–SD.
Niemniej już w sierpniu 1989 r. te ustalenia stały
się nieaktualne – po tym, jak Lech Wałęsa przeciągnął na swoją stronę ZSL i SD, przez co mógł
powstać rząd Tadeusza Mazowieckiego. W nowym
gabinecie znaleźli się także ministrowie zaproponowani przez naszą stronę. Dlatego też nie mieliśmy oporów przed poparciem wprowadzanego
przez gabinet Mazowieckiego pakietu reform.
Z perspektywy czasu widać, że w 1989 r. można
było wybrać inne rozwiązania. Leszek Balcerowicz
zaproponował nie „terapię szokową”, tylko (by posłużyć się określeniem Grzegorza Kołodki) „szok
bez terapii”. Mimo wysokiego wsparcia ze strony
Unii Europejskiej, która w ciągu ostatnich 10 lat
przekazała nam 250 mld zł, ciągle wiele osób żyje
w ubóstwie, a niemal 2 mln Polaków wyjechało za
granicę w poszukiwaniu pracy. Rozdźwięk między
bogatymi i biednymi wciąż się pogłębia. Zauważył to także Karol Modzelewski, który w książce
Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego
jeźdźca podkreślał, że w 1989 r. można było znaleźć
inną, bardziej prospołeczną drogę przemian.
Polska w 1989 r. poszła drogą przemian, które
podpowiedział Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ale MFW zawsze proponuje tę samą receptę:
cięcia wydatków. W Polsce szybko doprowadziło
to do masowych protestów na ulicach Warszawy.
Tymczasem inne rozwiązania były możliwe. Po
1989 r. nie tylko Polska wprowadzała reformy.
Zmiany zaczęto wprowadzać także na Węgrzech
czy w Czechosłowacji (od 1993 r. podzielonej na
Czechy i Słowację). I tym państwom udało się uzyskać rozwój gospodarczy, choć nie wprowadziły tak
drastycznych reform jak Polska, wywołujących tak
wysokie koszty społeczne. W Polsce mogło być podobnie. Gdy Tadeusz Mazowiecki szukał ministra
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of me were two candidates from Solidarity. In
spite of my disappointment, I had no fears for the
political future of my party. It had been agreed
at the Round Table that for the next four years
a coalition between the PZPR, the United Popular Front (ZSL), and the Labour Front (SP) would
govern the country.
Nevertheless, by August 1989 these agreements no longer held – after Lech Wałęsa drew
the ZSL and the SD to his side, allowing Tadeusz
Mazowiecki’s government to emerge. There were
also ministers proposed by our party in the new
cabinet. Therefore, we had no qualms about supporting the package of reforms introduced by
Mazowiecki’s government. In hindsight, it can be
seen that in 1989 other solutions might have been
chosen. Leszek Balcerowicz suggested not ‘shock
therapy’, but, to use Grzegorz Kołodko’s phrase,
‘shock without therapy’. In spite of a high degree of
support from the European Union, which in the
course of the last 10 years has transferred 250 billion PLN to Poland, many people are still living
in poverty and nearly 2 million Poles have sought
work abroad. The gap between the rich and the
poor is continually widening. Karol Modzelewski
has noticed this and in his book Zajeździmy kobyłę
historii. Wyznania poobijanego jeźdźca [Riding the
Nag of History: Confessions of a Battered Rider] he
emphasises that in 1989 another, more pro-social,
road of change might have been found.
In 1989, Poland followed the path of transformation suggested by the IMF. But the IMF always
gives the same prescription: cutting expenditures.
In Poland this quickly led to mass protests in the
streets of Warsaw. Yet, other solutions would have
been possible. After 1989, Poland was not the only
country introducing reforms. Changes were being introduced in Hungary and in Czechoslovakia
(which split in 1993 into the Czech Republic and
Slovakia). And those countries managed to achieve
economic development, even though they did not
introduce such drastic reforms, with such high
social costs as in Poland. Poland could have done

finansów do swojego rządu, rozważał m.in. kandydaturę
Witolda Trzeciakowskiego, również eksperta związanego
z Solidarnością. Gdyby postawił ostatecznie na niego, a nie
na Leszka Balcerowicza, pakiet reform wyglądałby inaczej.

Chwile przełomów

Zbyt wysokie koszty społeczne przemian w Polsce
w ostatnich 25 latach to ciemna strona sukcesu, który zanotowaliśmy jako kraj. Ale od 1989 r. wykonaliśmy gigantyczny krok do przodu. Postęp dokonywał się stopniowo,
a swoje zasługi mają w tym wszystkie ekipy sprawujące
władzę w Polsce. Na pewno duży wkład miał Lech Wałęsa,
rząd Tadeusza Mazowieckiego – ale także poprzedzający
go gabinet Mieczysława Rakowskiego, który zdążył wprowadzić ustawę o wolności gospodarczej. Rakowski razem
z (nieżyjącym już) ministrem przemysłu Mieczysławem
Wilczkiem stanowili zgrany duet, który jako pierwszy zaczął
kierować polską gospodarkę na wolnorynkowe tory. To tylko kilka nazwisk z samych początków przemian. Lista osób,
które budowały w Polsce ustrój parlamentarny i gospodarkę
wolnorynkową, jest dłuższa.
Ważnym elementem tego procesu modernizacji było
wejście Polski do UE w 2004 r. Byłem wtedy premierem,
więc przyglądałem się temu od kulis. I dziś, wskazując najtrudniejszy moment tego procesu, nie wymieniam negocjacji członkowskich, lecz referendum w sprawie wejścia
Polski do Unii Europejskiej. W 2003 r. koalicja rządowa
miała wystarczającą większość w Sejmie i mogła ratyfikować umowę akcesyjną w parlamencie. Ale obawialiśmy się,
że w przyszłości taka ratyfikacja mogłaby zostać zanegowana przez inną większość parlamentarną. Referendum to
uniemożliwiało. Ale by takie głosowanie było ważne, do
urn musiało pójść ponad 50 proc. Polaków. To był stresujący moment, gdyż – mimo że referendum zostało rozłożone
na dwa dni – długo wydawało się, że weźmie w nim udział
zbyt mało osób. Ostatecznie zagłosowało 58 proc. Polaków.
Po 1989 r. tylko to jedno referendum miało w kraju tak
wysoką frekwencję.
Przed referendum przeżyłem najbardziej wzruszający
moment w swoim życiu politycznym. Miał on miejsce
w Atenach 16 kwietnia 2003 r., kiedy jako premier podpisywałem traktat akcesyjny. Gdy składałem podpis, przebiegła mi przez głowę myśl: „Jak to możliwe, że ja, chłopak

likewise. When Tadeusz Mazowiecki was seeking a minister
of finance for his government he considered, among other
candidates, that of Witold Trzeciakowski, who was also
an expert connected with Solidarity. If he had decided on
Trzeciakowski instead of on Leszek Balcerowicz, the package of reforms would have been different.

Breakthrough moments

The excessively high social costs of the last twenty-five
years of transformations in Poland are the dark side of the
success we have seen as a country. But from 1989 we have
made a gigantic step forward. Progress came gradually and
all the teams holding power in Poland had their part in it.
Lech Wałęsa, and the members of Tadeusz Mazowiecki’s
government, undoubtedly contributed their bit – but so did
the preceding cabinet of Mieczysław Rakowski, which managed to introduce the Act on Business Freedom. Rakowski
and the (late) minister of industry Mieczysław Wilczek were
a harmonious duo and were the first to begin putting the
Polish economy on a free market path. These are only a few
names from the very beginning of the changes. The list of
people who built the parliamentary and free market economic system in Poland is longer.
An important element in the process of modernisation
was Poland’s entry to the EU in 2004. I was prime minister then and I saw it all from behind the scenes. And today, pointing to the most difficult moment of the process,
I wouldn’t say it was the membership negotiations, but
rather the referendum on Poland’s entry to the European
Union. In 2003, the government coalition had a sufficient
majority in the parliament and could have ratified the accession agreement. But we were afraid that in the future
such a ratification might be negated by another parliamentary majority. A referendum would make this impossible.
For such a vote to be valid, however, more than 50 per cent
of Poles would have to cast their ballots. It was a stressful
moment because – even though the referendum had been
extended over two days – it appeared for a long time that
too small a percentage of people would take part. In the
end, 58 per cent of Poles voted. Since 1989, it has been the
only referendum in the country to have such a high turnout.
Before the referendum, I experienced the most moving
moment of my political career. It occurred in Athens on
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z Żyrardowa, wychowany na tamtejszych podwórkach, jestem tutaj wśród najważniejszych europejskich polityków i podpisuję kluczowy dla Polski
dokument”. To była dla mnie naprawdę nierzeczywista chwila.

Pomysł na przyszłość

Po 2004 r. polska polityka się zmieniła. Dziś
nie mówi się o realizacji wielkich wyzwań cywilizacyjnych, większość czasu poświęca się na spory
polityczne. To konsekwencja zmian, jakie zaszły
w naszej rzeczywistości – dziś zwyczajnie brakuje
wielkich celów, które można by realizować. Dlatego
warto poszukać kolejnego wielkiego wyzwania. Tak
jak kiedyś UE stworzyła „strategię lizbońską”, która
miała jej pomóc dogonić Stany Zjednoczone, tak
Polska powinna opracować „strategię warszawską”,
która pomogłaby nam dogonić Europę Zachodnią.
Teraz PKB per capita w Polsce to 68 proc. średniej unijnej. Ile lat trzeba, by dystans dzielący nas
od Europy Zachodniej zniwelować? Dziś nikt nie
umie na to pytanie odpowiedzieć. Warto opracować strategię, w której zostałaby nakreślona droga
do osiągnięcia wyznaczonego celu, czyli zrównania
się w wysokości PKB z krajami Zachodu.
Ten plan nie powinien dotyczyć tylko gospodarki, ale mógłby odnosić się także do innych
wyzwań, np. dotyczących sfery usług publicznych,
nauki, postępu technologicznego. Jego stworzenie
wymusiłoby na Sejmie skupienie się na zadaniach
naprawdę ważnych, a nie tylko na doraźnych sporach politycznych. Rząd wyłoniony przez nowy
Sejm po wyborach w 2015 r. powinien wystąpić
z propozycją nakreślenia takiej strategii. ❙

April 16 2003, when as prime minister of Poland
I signed the accession agreement. As I was signing it, I had the thought: ‘How is it possible, that
a fellow like myself, raised in the courtyards of
Żyrardów, am here among Europe’s most important politicians, signing a key document for Poland?’ It was a truly unreal moment for me.

An idea for the future

After 2004, Polish politics changed. Today we
no longer speak of introducing great civilisational
aims; the majority of the time is devoted to political
disputes. These are a consequence of the changes
that have occurred in our situation – today there
aren’t any great goals to be achieved. Thus it would
be worthwhile to seek other great challenges. Just
as once the EU created the ‘Lisbon Strategy,’ which
was supposed to help in catching up with the United States, so Poland should work out a ‘Warsaw
Strategy’ that would help it catch up with Western
Europe. At the moment, GDP per capita in Poland
is 68 per cent of the EU average. How many years
will it take to bridge the gap separating us from
Western Europe? No one can answer that question
today. It would be worthwhile to produce a strategy
for reaching the goal, i.e. achieving a GDP equal to
that of Western countries.
This plan should not concern the economy
alone, but could also refer to other challenges,
such as in the areas of public services, education
and technology. Its creation would force the Sejm
to concentrate on tasks that are truly important
and not only on day-to-day political quarrels. The
government produced by the new Sejm after the
elections in 2015 should propose an outline of such
a strategy. ❙

Leszek Miller: polityk, premier w latach 2001–2004, wcześniej pełnił m.in. funkcje ministra pracy oraz spraw
wewnętrznych i administracji / politician, Prime Minister of Poland in 2001-2004; he previously served as Minister
of Labour and Minister of Internal Affairs and Administration
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Poszukiwanie polskiego Erharda

Gdy już było wiadomo, że Tadeusz Mazowiecki będzie kompletował skład pierwszego solidarnościowego rządu, dostałem od niego telefon.
„Słuchaj, szukam kandydata na Ludwiga Erharda.
Masz kogoś?” – spytał mnie. „Żadnego Erharda nie
widzę, ale kręcą się różne wilczki” – odpowiedziałem żartem. W krótkiej rozmowie uzgodniliśmy,
że wyślę mu notatkę z pomysłem, jak powinny
wyglądać zmiany w kraju. Ta notatka składała się
z dwóch części. W pierwszej opisałem, co należy
robić w Polsce natychmiast – i w ten sam sposób
chwilę później zaczął działać Balcerowicz. W drugiej części zaproponowałem powołanie dwóch zespołów roboczych o różnych poglądach gospodarczych. Jeden miał bardziej liberalny, drugi bardziej
społeczny charakter. Każdy z nich przedstawiłby
własną wizję reform, rozgorzałaby między nimi
dyskusja – i w ten sposób wypracowany zostałby
kierunek zmian w Polsce.
Ale do takiej dysputy nigdy nie doszło. Ministrem finansów został Leszek Balcerowicz i zaczął
forsować liberalny model zmian. W ówczesnym
klimacie politycznym dyskusja programowa była
niemożliwa. To w pewien sposób naturalne. Zmiany przełomu 1989/1990 to były czasy rewolucji,
a w takim okresie zawsze górę biorą radykalizmy.
A że w tym momencie dziejowym liberalne rozwiązania gospodarcze absolutnie dominowały w gospodarkach zachodnich, to Leszek Balcerowicz
dopasował się do tych standardów.

Szukając

pomysłu
na Polskę

dobrego

Seeking Good Ideas for Poland
Ryszard Bugaj
Błędy popełnione na początku transformacji sprawiają, że dość szybkie tempo rozwoju
ostatnich 25 lat będzie w kolejnych latach spadać. Bez usprawnień Polsce nie uda się dogonić
najbardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. / The errors committed at the beginning of the
transformation mean that the last 25 years of fairly rapid growth rate will decline in the future. Without adjustments,
Poland will not manage to catch up with the most developed countries of Western Europe.

Poland’s economy has been growing at an
average rate of 4.5 per cent for the last 25 years.
That’s not bad at all and there’s no reason to
be ashamed of it. But it’s not an incredible
achievement – especially if one bears in mind
how large were the reserves Poland had in 1989
(if only in terms of Poles’ energy and entrepreneurship). Moreover, as consequence of many
errors and omissions committed in recent
years, maintaining such a high rate of growth
could become impossible. We are in danger of
having an annual growth rate at 2-3 per cent of
GDP. For a country that is making up for lost
ground, such as Poland, that is too slow.
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Brak polityki przemysłowej

FOt. / PhOTo: Tomasz Krufczyk/Forum

4,5 proc. – średnio w takim tempie rozwijała
się każdego roku polska gospodarka w ciągu
ostatniego ćwierćwiecza. To niezły wynik; nie
należy się go wstydzić. Ale nie jest niewiarygodnym osiągnięciem – zwłaszcza jeśli się pamięta, jak dużymi rezerwami (choćby energii
i przedsiębiorczości Polaków) Polska dysponowała w 1989 r. W dodatku w konsekwencji wielu błędów i zaniechań popełnionych w ostatnich latach utrzymanie tak wysokiego tempa
wzrostu może być niemożliwe. Grozi nam, że
będziemy się rozwijać w tempie 2–3 proc. PKB
rocznie. Dla kraju na dorobku, jakim jest Polska, to za wolno.

Już na wstępie przy wprowadzaniu pakietu
reform popełniono dwa brzemienne w skutki błędy. Po pierwsze, nie zadbano o polskie
przedsiębiorstwa. Balcerowicz nie miał wizji
polityki przemysłowej, dążył jedynie do prywatyzacji państwowych firm. Dodatkowo dosłownie z dnia na dzień ówczesne przedsiębiorstwa
– w czasach komunizmu funkcjonujące w skomplikowanym systemie subwencji, regulacji cen,
centralnego rozdzielnika – zostały postawione
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In search of a Polish Erhard

When Tadeusz Mazowiecki was putting together his first Solidarity government, I received a call
from him. ‘Listen, I’m looking for a candidate to be
Ludwig Erhard. Do you know anyone?’ he asked
me. ‘I don’t see any Erhards,’ I joked, ‘but various
little wolves are circling about.’. During our short
talk we agreed that I would send him a memo delineating what the country’s transformation should
look like. The memo was composed of two parts. In
the first, I described what should be done in Poland
at once – and this is what Balcerowicz began to do
shortly thereafter. In the second part, I suggested
calling together two work groups with varying economic views. One was to be more liberal, and the
other more social in nature. Each would present
its own vision of reforms, there would be a discussion between them, and in this way the direction
of Poland’s changes could be worked out.
But such discussions never took place. Leszek
Balcerowicz became minister of finance and began to force through a liberal model of change. In
the then political climate, policy discussions were
not possible. In a certain sense, it was natural. The
1989/1990 breakthrough was a revolutionary period, and in such periods radical ideas always prevail. At that moment of history, liberal economic
solutions were absolutely dominant in Western
economies, and Leszek Balcerowicz adapted to
those standards.

Lack of industrial policy

At the very outset, during the introduction of
the package of reforms, two fateful errors were
committed. First, care was not taken of Polish companies. Balcerowicz had no vision of an industrial
policy; he only strove to privatise state companies.
In addition, literally from day to day, those companies, that had been functioning in a complicated
system of subsidies, price regulations and central
management, were faced with a fait accompli in
the form of a new order in which there were no
regulations or subsidies. They were not given any

przed faktem dokonanym w postaci nowego porządku,
w którym nie było żadnych regulacji i dopłat. Nie dano
im żadnych okresów dostosowawczych. Nic dziwnego,
że mnóstwo firm zwyczajnie wtedy zbankrutowało. Skoro
ówczesne przedsiębiorstwa nie miały zdolności kredytowej, to nie miały najbardziej podstawowych możliwości
manewru. Kolejnym utrudnieniem był też podatek od
ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń, czyli „popiwek”. Nałożono go tylko na przedsiębiorstwa państwowe.
Przekaz do obciążonych tym podatkiem firm był jasny: zaczniecie być przedsiębiorstwami prywatnymi, „popiwek”
przestanie was obowiązywać. W ten sposób próbowano
przyspieszyć procesy prywatyzacyjne – ale w wielu przypadkach efektem były tylko szybsze bankructwa. A konsekwencją błędnej polityki przemysłowej jest fakt, że do dziś
nie powstało w Polsce ani jedno przedsiębiorstwo, które
ma silną pozycję globalną.
Drugim poważnym błędem Balcerowicza były zbyt radykalne działania makroekonomiczne. Zależało mu przede
wszystkim na ustabilizowaniu gospodarki – ale ten proces
można było rozłożyć w czasie. To doprowadziło do fali bankructw państwowych firm, ale także stało się przyczyną dramatu milionów Polaków, którzy znaleźli się bez pracy. Ich
sytuacja była tym bardziej dramatyczna, że jednocześnie
rozpoczął się demontaż państwa opiekuńczego. Nie podjęto
próby jego przebudowy, tylko go zdemontowano – przez
co ci, którzy wypadli na margines, nie mieli gdzie szukać
wsparcia. Do dziś żyją w Polsce rzesze osób, które można
uznać za ofiary transformacji.

Wzmacniać państwo

Słabości pierwszych lat polskiej transformacji to poniekąd konsekwencja działań opozycji antykomunistycznej
lat 80. Wtedy nasza podstawowa myśl sprowadzała się do
koncepcji: obalić rządy komunistów, otworzyć śluzę nowych możliwości. Nie zostały wypracowane szczegółowe
koncepcje działania po odzyskaniu wolności, nie powstały
dalekosiężne plany systemu reform. Wykuwano je na bieżąco, niemalże z dnia na dzień. W takiej sytuacji błędy są
nie do uniknięcia.
Ale trzeba szukać możliwości poprawienia tych błędów. Najlepiej zacząć od jasnego zdefiniowania koncepcji
państwa i funkcji, które powinno spełniać. Opowiadam

adjustment period. It wasn’t surprising that a host of companies went bankrupt at the time. Since enterprises then
were not creditworthy, they didn’t have the slightest room
for manoeuvre. Another difficulty was the tax on abnormally high salaries – the ‘popiwek’. It was levied solely on
state enterprises. The message to the companies thus burdened was clear: when you become private enterprises the
‘popiwek’ won’t apply. The privatisation process was supposed to be hastened in this manner, but in many cases the
effect was only a quicker bankruptcy. And one consequence
of the misguided industrial policy is the fact that to this
day, not a single enterprise with a strong global position
has emerged in Poland.
Balcerowicz’s second serious error was an excessively
radical macro-economic policy. He was concerned, above
all, with stabilising the economy – but that process could
have been extended in time. It led to a wave of bankruptcies
in state companies and also caused trauma for millions of
Poles, who found themselves out of work. Their situation
was all the drastic as the welfare state began to be dismantled at the same time. No attempt was made to rebuild it,
only to tear it apart – with the result that those who found
themselves on the margins of society had nowhere to turn
for support. Today there is a whole host of people in Poland
who can be considered victims of the transformation.

Strengthening the state

The weakness of the first years of Poland’s transformation
was partly the consequence of the anti-communist opposition’s activities in the 1980s. Then, our basic view was to get
rid of the communist government and open the gates of
opportunity. No detailed plan of action was worked out for
the time after the recovery of liberty, no far-reaching plans
for a system of reforms emerged. The plans were forged on
the fly, almost from day to day. In such a situation, errors
are unavoidable.
But some method of correcting these mistakes should
be sought. The best thing would be to begin with a clear
concept of the state and the function it should perform.
I support the model whose foundations were laid by Józef
Piłsudski’s Polish Socialist Party (PPS) in the interwar period. The principal point should be to have a sovereign state
governed in a democratic manner. In order for democracy
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się za modelem, pod który fundament wylał PPS
Józefa Piłsudskiego w okresie przedwojennym.
Nadrzędną wartość powinno mieć państwo suwerenne rządzone w sposób demokratyczny. Aby
demokracja mogła funkcjonować prawidłowo, nie
można dopuścić do tego, by doszło do nadmiernego rozwarstwienia majątkowego między poszczególnymi grupami społecznymi oraz nie można pozwolić na ograniczenie procesu demokratycznego
przez instytucje ponadpaństwowe (takie zakusy
czyni przede wszystkim Unia Europejska).
Nowoczesne państwo powinno opierać się na
trzech filarach. Po pierwsze, na wolnym rynku
i prywatnej własności. Po drugie, na państwie,
które ma instrumenty pozwalające mu podejmować własną inicjatywę gospodarczą oraz działania zmniejszające nierówności, które wolny rynek
kreuje. Po trzecie, na demokracji obywatelskiej.
W obecnym systemie przedstawicielskim właściwie o wszystkim decydują politycy. Tymczasem
klasa polityczna ma silną tendencję do alienacji,
co jest dużym zagrożeniem dla systemu demokratycznego. Aby uniknąć sytuacji, w której wyborcy tracą kontakt z własnymi przedstawicielami, opowiadam się za wzmocnieniem możliwości
przeprowadzania referendum. Oczywiście nie
w każdej sprawie. Niemniej w kwestiach fundamentalnych (jak np. podniesienie wieku emerytalnego) decyzję powinni podejmować wszyscy
Polacy. To jedyny sposób na utrzymanie kontroli
nad procesami politycznymi. ❙

to function properly, excessive wealth differences
between various social groups must not be allowed,
nor should limitations on the democratic process
by supra-state institutions be permitted (it is the
EU, above all, that has such tendencies).
A modern state should be based on three pillars. First, on the free market and private property.
Second, on a state whose instruments allow it to
undertake its own economic initiatives and engage
in activities to reduce the inequalities created by
a free market. Third, on civic democracy. In the
present representative system, politicians in actuality make all the decisions. At the same time,
the political class has a strong tendency towards
alienation, which is highly dangerous for a democratic system. In order to avoid a situation where
voters lose contact with their own representatives,
I support greater possibilities for holding referendums. Not in every instance, of course. But on
major questions, such as, for for example, raising
the retirement age, the decision should be made by
all Poles. This is the only way to maintain control
over political processes. ❙

prof. Ryszard Bugaj: ekonomista; działacz opozycji antykomunistycznej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu,
doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego / economist, former anti-communist opposition member, a participant

in the Round Table negotiations and an adviser to President Lech Kaczyński
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przyniosło życie. Polacy z chęcią do zmian wstrzelili się bowiem w nadzwyczaj sprzyjające warunki polityczne, które
pozwoliły na zintegrowanie kraju z Zachodem. Polska miała też wielkie szczęście do ludzi, którzy kierowali polityką.
Ogromną rolę w procesie transformacji gospodarczej odegrał prof. Leszek Balcerowicz, który był trudnym partnerem,
ale też bezcennym punktem odniesienia. Bez mądrości ówczesnych przywódców oraz gotowości Polaków na zmiany
nawet najlepsze rady międzynarodowych ekspertów i instytucji niewiele by dały. Tak gruntowna transformacja,
jaką przeszła Polska, mogła się dokonać tylko z aktywnym
udziałem społeczeństwa.
Warto sięgnąć pamięcią do tamtych lat i przypomnieć
panującego wtedy ducha wolności i swobody, także gospodarczej. Przedsiębiorczy Polacy mogli wówczas „przenosić
góry”. Jeśli ktoś miał dobry pomysł, umiejętności i ciężko
pracował, mógł stworzyć podwaliny imperium. W taki sposób wyrosło wiele polskich firm, które dzisiaj bez kompleksów konkurują na globalnym rynku. Niestety, po dwóch
dekadach niewiele zostało z ducha tamtych czasów. Polska
ugrzęzła w procedurach, a ludziom kreatywnym jest coraz
trudniej działać.

Trzecia

dekada
wymaga
więcej wysiłku
The Third Decade Requires
More Effort

Henryka Bochniarz
Ostatnie wydarzenia na Ukrainie potwierdzają, że w 1989 r. Polacy mieli dużo szczęścia.
Jednocześnie jednak powinny nas zmobilizować do ponownego zatroszczenia się
o podstawową wartość, jaką jest wolność. / Recent events in Ukraine confirm that in 1989 Poland
was very fortunate. At the same time, they should mobilise us to renew our concern for liberty.

Opisanie ćwierćwiecza transformacji w Polsce i Europie jest trudne, tym bardziej że przez
ostatnich 25 lat radykalnie zmieniał się też cały
świat. W Polsce weszliśmy np. w erę globalizacji,
komputerów, internetu – nadrabialiśmy zaległości
zimnowojennego półwiecza. Patrzę na tę historię
przez okulary 3D, w tym okresie działałam bowiem
w trzech przestrzeniach: gospodarczej (prowadząc
własną firmę), publicznej (jako minister, a potem
szefowa organizacji pracodawców) oraz społecznej
(np. inicjując nagrodę literacką Nike czy Kongres
Kobiet). Jako naoczny świadek wydarzeń nie waham się użyć słowa „cud” na określenie drogi, którą
od 1989 r. przeszła Polska.

Wiatr wolności

Trudno byłoby na początku transformacji napisać dla niej pomyślniejszy scenariusz niż ten, który

It is difficult to describe the quarter century of
transformations in Poland and in Europe, especially as during the past 25 years the entire world has
changed radically too. Poland has entered the era of
globalisation, computers and the Internet; we had to
make up for the 50 years lost during the Cold War. I’m
looking at this history in 3D: during this time, I have
worked in three areas – the economy (I’ve run my
own business), the public sector (as a minister and,
later, as head of an employees association) and the
social sphere (e.g. initiating the Nike Literary Award
and the Congress of Women). As an eyewitness to
the events, I don’t hestiate to use the term ‘miracle’
to describe the road Poland has travelled since 1989.

The winds of liberty

It would be difficult, at the beginning of a process of transformation, to write a more auspicious
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Publiczne i prywatne

Odmiennie jednak potoczyły się losy sfery prywatnej
i publicznej. W latach 90. XX w. biznes nosił „białe skarpetki”, a w sejmie zasiadali ludzie wielkiego formatu. Dziś jest
odwrotnie. Przedsiębiorców mamy coraz lepszych, a polityków coraz gorszych. Pogłębiająca się przepaść w zakresie
jakości działania i zarządzania między biznesem a administracją jest hamulcem rozwoju. Trzeba to zmienić, bo trudno sobie wyobrazić nowoczesne państwo, w którym te dwa
światy funkcjonują odrębnie.
W ciągu ostatnich dwóch dekad Polska dorobiła się
nie tylko doskonałych firm, produktów i usług, lecz także
światowej klasy menedżerów. Dokonała się zmiana pokoleniowa – na rynek weszli ludzie młodsi, nieobciążeni
socjalistycznym tokiem myślenia. Taka zmiana nie zaszła
zaś na polskiej scenie politycznej, która od 20 lat zdominowana jest przez te same osoby. Świat polityki nie przyciąga dziś mądrej młodzieży, bo nie ma dla niej atrakcyjnej
oferty. To wielki problem, który musi zostać rozwiązany,
jako państwo i społeczeństwo nie pójdziemy bowiem do

script for it than the one life produced. Poles, with their
desire for change, met with the most unusually favourable political conditions, which enabled integration with
the West. Poland was also very fortunate with the people at
the helm of politics. Leszek Balcerowicz, who was difficult
to deal with yet an invaluable point of reference, played an
enormous role in the process of economic transformation.
Without the wisdom of the leaders and Poles’ readiness for
change even the best advice from international experts and
institutions would not have produced much. Such a thorough transformation as Poland underwent was only possible
with the active participation of society.
It is worthwhile to recall those days – the spirit of liberty
and freedom, also economic, that prevailed at the time. Entrepreneurial Poles could then ‘move mountains’. If someone had a good idea, abilities and worked hard, he could lay
the foundations for an empire. Many Polish companies that
now compete uninhibitedly on global markets emerged this
way. Sadly, after two decades not much has remained of that
spirit. Poland has become bogged down in procedures, and
creative people find it increasingly difficult to act.

Public and private

The public and private spheres have evolved differently,
however. In the 1990s, business people wore white socks,
while people of stature sat in parliament. Today the opposite
is true. Our business people are improving, while our politicians are becoming worse. The deepening gulf between the
quality of action and management in the business milieu
and in the public administration hampers development.
This has to change, as it is difficult to imagine a modern
state where the two spheres function separately.
In the past two decades, Poland has not only produced excellent companies, products and services, but also world-class
managers. A change of generations has occured – younger
people free of the communist way of thinking have entered
the market. Such a change, though, has not taken place on
the Polish political stage, dominated by the same people for
the past 20 years. The world of politics does not attract intelligent young people as it has nothing interesting to offer. This
is a great problem that needs to be solved – as a state and
a society we won’t be able to move forward without a highquality, educated political class of a younger generation.
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Poland in Europe

Poland’s admission to the EU brought a developmental leap forward and made it possible to catch up with the
past. The third decade of reforms requires more effort, however. Poland should be one of those countries that create
the EU’s agenda and push the integration process forward.
Furthermore, this is the best scenario for Europe as a whole.
Our presence in the eurozone and participation in creating its management solutions are also essential. The role of
an observer is not enough. At the same time, Poles in EU
institutions have to be supported so they can influence the
decision-making process.
The future is a great unknown. The situation in Ukraine
has shown that the unpredictable can happen at any moment. I strongly believe, however, that Europe will be successful in transforming itself into an organism capable of
taking up the challenges of a new era, while respecting
the differences and identities of its member states. These
differences need not divide us. They are a source of great
riches, on condition that we learn how to make use of this
potential intelligently. ❙

dr Henryka Bochniarz: minister przemysłu i przedsiębiorczości (1991), od 1998 r. prezydent Konfederacji Lewiatan,
współtworzyła Kongres Kobiet i Europejskie Forum Nowych Idei / Minister of Trade and Enterprise in 1991, President of Lewiatan

Confederation, an employees association, since 1998. She is a co-founder of the Congress of Women and the European New Ideas Forum
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Atrakcyjne miejsce dla BIZ

An attractive place for FDI
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Od 1990 do 2013 r. wartość inwestycji zagranicznych w Polsce
wyniosła 241,7 mld dol. Według UNCTAD Polska to 14. najbardziej
atrakcyjna inwestycyjnie gospodarka świata w okresie 2013–2015.
/ From 1990 to 2013, the value of foreign investment in Poland
amounted to 241.7 billion USD. According to UNCTAD,
Poland is the 14th most attractive world economy
for investment in the period 2013-2015.

Na zdjęciu: Fabryka General Motors w Gliwicach. Śląskie miasto słynie jako
główny producent linii modelowej Opla Astry w Europie. / Photo: General Motors
Factory in Gliwice. This Silesian city is famous for being the main producer
of the Opel Astra model in Europe.

FOT. / PHOTO: General Motors Manufacturing Poland

Polska w Europie

Wejście Polski do UE przyniosło skok rozwojowy i pozwoliło nadrobić zaległości z przeszłości. Trzecia dekada
wymaga jednak więcej wysiłku. Polska powinna być jednym z krajów, które tworzą agendę działania Unii i rozwijają
proces integracji. Także dlatego, że to najlepszy scenariusz
dla całej Europy. Niezbędne jest też nasze wejście do strefy
euro i współtworzenie jej rozwiązań zarządczych. Rola obserwatora to zdecydowanie za mało. Jednocześnie trzeba
promować Polaków w instytucjach unijnych, tak aby mogli
wpływać na proces decyzyjny.
Przyszłość jest wielką niewiadomą. Sytuacja na Ukrainie pokazała, że w każdej chwili może zdarzyć się coś
nieprzewidywalnego. Wierzę jednak, że Europie uda się
przekształcić w zwarty organizm, będący w stanie sprostać
wyzwaniom nowej epoki, przy poszanowaniu odrębności
i tożsamości państw członkowskich. Różnice nie muszą
dzielić. Są wielką wartością, pod warunkiem że umiemy
mądrze korzystać z ich potencjału. ❙

A greater flow of cadres between the public and private
spheres is needed too. Entrepreneurs should understand
the functioning of the public administration, while functionaries should know how companies operate. A year ago,
Lewiatan completed a project which involved our meeting
with the heads of various public agencies in each voivodeship. It was clear that there are many valuable people who
are open to change and ready to serve society. They are
held back by systemic obstacles, however. These need to
be quickly removed. Business and business organisations
are ready to share knowledge and competence. It would be
good for the state to make use of them. Think tanks and
strategic planning also have to be reinforced, diversity needs
to be strengthened and all divisions have to be overcome,
especially the one between ‘us’ and ‘them’.

M a t e r i a ł w ł a s n y T HIN K T AN K / p u b l i s h e r ' s o w n m a t e r i a l

przodu bez wysokiej jakości klasy politycznej wykształconej w młodym pokoleniu.
Potrzebny jest też większy przepływ kadr między sferą
publiczną i prywatną. Przedsiębiorcy powinni rozumieć
funkcjonowanie administracji, a urzędnicy znać realia działania firm. Rok temu Lewiatan zakończył projekt, w ramach
którego spotykaliśmy się z szefami rozmaitych agend administracyjnych w każdym województwie. Widać było, że
jest tam wielu wartościowych ludzi, otwartych na zmiany
i gotowych służyć społeczeństwu. Ograniczają ich jednak
bariery systemowe. Trzeba je jak najprędzej usunąć. Biznes
i organizacje biznesowe służą w tej sprawie wiedzą i kompetencjami. Warto, by skorzystało z nich państwo. Trzeba
także wzmacniać think tanki i strategiczne planowanie,
wspierać różnorodność oraz zasypywać wszelkie podziały,
zwłaszcza ten na „my” i „oni”.

Potrzebujemy
modelu
na przyszłość

Janusz Jankowiak
Polska wykorzystała „okno możliwości” i zbudowała silne podstawy instytucjonalne gospodarki
rynkowej. Ale zapewnienie krajowi rozwoju w przyszłości wymaga dziś dyskusji nad
funkcjonującym w nim modelem gospodarczym. / Poland used its window of opportunity and built
strong institutional foundations for a free market economy. But to ensure the nation’s future growth we need
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to have a discussion about its current economic model.
Poland’s political transformations occurred
under very advantageous external conditions.
Changes were facilitated by the collapse of the
USSR, but also by help from outside financial
institutions. At the very beginning, the difficult
negotiations with foreign institutional and private creditors were very important and led to
the write-off or restructuring of a significant
part of Poland’s debt.
Moreover, there was a great desire for change
inside the country due to the unique atmosphere
in late 1989 and early 1990. Widespread social
tolerance for change was clearly noticeable at the
time – a very rare phenomenon. Such a period
usually doesn’t last long. In Poland too, it ended
quickly – with the return of disputes leading to
political change, including a presidential election
and the fall of Tadeusz Mazowiecki’s government.

The Big Bang model

Model Big Bang

We Need a Model for the Future

Zmiany ustrojowe w Polsce odbywały się
przy bardzo korzystnych uwarunkowaniach
zewnętrznych. Ich przeprowadzenie ułatwiał
rozpad ZSRR, ale także zewnętrzna pomoc
ze strony instytucji finansowych. Na samym
początku kluczowe znaczenie miały niełatwe
negocjacje prowadzone z instytucjami międzynarodowymi oraz prywatnymi wierzycielami, których rezultatem były umorzenie
i restrukturyzacja znacznej części długu PRL.
Wewnątrz kraju panowała zaś wielka potrzeba zmian, która była efektem niepowtarzalnej atmosfery przełomu 1989 i 1990 r.
Mieliśmy też do czynienia z bardzo rzadkim
zjawiskiem dużej tolerancji społecznej na
przemiany. Taki okres zwykle nie trwa długo.
W Polsce też skończył się szybko – gdy powróciły spory prowadzące do zmian politycznych,

The first dozen or more months of the transformation
had sufficed, however, to build the foundations of a free
market economy. Fortunately, the people who introduced
those changes, although they were chosen rather at random,
had a ready programme of necessary reforms.

w tym wyborów prezydenckich i upadku rządu Tadeusza
Mazowieckiego. Pierwsze kilkanaście miesięcy transformacji wystarczyło jednak, by zbudować fundamenty gospodarki rynkowej. Szczęśliwie ludzie, którzy wprowadzali te zmiany, choć wybrani przecież według dosyć przypadkowego
klucza, mieli przygotowany program niezbędnych reform.

At the breakthrough moment, Poland had to choose its
path of development. The choice was between a gradual
model (consisting in the slow introduction of changes) and
the model we called the ‘Big Bang’ (where the implementation of far-reaching reforms was to be introduced in a very
brief time). In the end, the second model was chosen, giving
the economy its institutional shape. The main premise of
these reforms was a fairly broad openness to the influx of
foreign capital in banking and in finance. This first phase
determined what Poland would look like after 25 years.
Overseeing the creation of institutional bases for the central bank – an institution of major importance for monetary
policy and thus for the entire economy – was an unusually
important period in my professional career. Few people today remember that the solutions created then had emerged
from scratch. Furthermore, the central banking principles
that were adopted in Poland were not as common as they are
now in the world, and thus the possibilities for drawing on
existing models were limited. The main factors behind the
success of this process were the decision to ensure the independence of the central bank and the setting up of the initial
Monetary Policy Council, which was granted the right to set
interest rates, and the adoption of direct inflation targeting.
The policies guiding the implementation of this strategy and
its instruments followed.
It is worth emphasising that premises for the functioning
of the central bank, which, with certain changes, have lasted
until today, were developed by a narrow circle of persons
headed by Hanna Gronkiewicz-Waltz. The responsibility
resting on the architects of this process was enormous, particularly because in contrast to other reforms, the ones concerning the functioning of the central bank did not require
the agreement of parliament (there thus being a greater
burden on their creators).

W przełomowym momencie Polska stanęła przed wyborem ścieżki rozwojowej. Wybór był między modelem
gradualistycznym (polegającym na powolnym wprowadzaniu zmian) a modelem, który nazwaliśmy „Big Bang” (implementacja głębokich reform miała być przeprowadzona
w bardzo krótkim czasie). Ostatecznie wybrany został drugi
model, co nadało gospodarce instytucjonalny kształt. Głównym założeniem tych reform była dosyć szeroka otwartość
na napływ kapitału zagranicznego w sektorze bankowym,
ale też finansowym. Ta pierwsza faza przesądziła o tym, jak
wygląda Polska po 25 latach.
Niezwykle ważnym momentem mojej kariery zawodowej było śledzenie tworzenia podstaw instytucjonalnych
banku centralnego – instytucji, która ma wielkie znaczenie
dla polityki monetarnej, a więc również dla całej gospodarki.
Mało kto dziś pamięta, że tworzone wówczas rozwiązania
powstawały od zera. Co więcej, zasady bankowości centralnej przyjęte w Polsce nie były wówczas tak powszechne jak
obecnie na świecie, co ograniczało możliwość czerpania
wzorców. Głównymi czynnikami sukcesu tego procesu była
decyzja o zapewnieniu bankowi centralnemu niezależności
oraz stworzenie i wybór Rady Polityki Pieniężnej pierwszej
kadencji, która uzyskała prawo ustalania stóp procentowych oraz przyjmowania bezpośredniego celu inflacyjnego. W dalszej kolejności powstały polityki realizowania tej
strategii oraz jej instrumenty.
Warto podkreślić, że założenia funkcjonowania banku
centralnego, które z pewnymi zmianami przetrwały dzisiaj,
zostały opracowane przez wąski krąg osób kierowanych
przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. Odpowiedzialność spoczywająca na architektach tego procesu była ogromna. Tym
bardziej że w odróżnieniu od innych reform te dotyczące
podstaw funkcjonowania banku centralnego nie wymagały
zgody parlamentu (a więc w większym stopniu obciążały
ich twórców).
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Głęboka i pionierska przebudowa polskiej gospodarki nie jest bynajmniej dziełem skończonym.
Po 25 latach jej kształt instytucjonalny wciąż nie
jest zamknięty. Jak trafnie odnotowano to w niedawnym raporcie OECD – do zrobienia pozostaje
Polakom wiele.
Dziś potrzebna jest przede wszystkim poważna refleksja nad modelem rozwoju gospodarczego dla Polski. Dotychczasowy kształtowany był
w dwóch etapach. Lata 1989–2004 to okres budowania podstaw instytucjonalnych gospodarki
rynkowej, po wstąpieniu do Unii Europejskiej
mieliśmy zaś do czynienia z modelem ekstensywnego rozwoju opartego na napływie funduszy
unijnych i strukturalnych.
Po 2013 r., wraz z końcem pierwszej perspektywy finansowej UE, Polska staje przed trudnym
wyzwaniem – musi znaleźć nowy model, który
zapewni polskiej gospodarce pewne trwałe przewagi konkurencyjne. Dziś trudno wskazać takie
obszary. Dlatego koniecznie należy wykorzystać obecną perspektywę finansową 2014–2020,
by zidentyfikować oraz wesprzeć te dziedziny,
w których takie przewagi można osiągnąć. Tylko
to może zapewnić polskiej gospodarce wysokie
tempo wzrostu w przyszłości. ❙

The unfinished process
of building a strong economy

The far-reaching and pioneering transformation of Poland’s economy is by no means finished.
After 25 years, its institutional form is still not complete. As was aptly noted in a recent OECD report,
Poles have a lot left to do.
Today, what is needed above all is a serious reflection on what model of economic development
Poland should follow. Until now, its development
has been shaped in two stages. The years 1989-2004
were a period of building the institutional bases of
the free market economy; after the accession to the
EU, the model was one of intensive growth based
on the influx of EU and structural funds.
Since the end of the EU’s first financial perspective in 2013, Poland has been facing a difficult challenge: it must find a new model ensuring a lasting
competitive advantage for the Polish economy. Today it is difficult to indicate any such areas. Thus it
is essential for Poland to make use of the present
2014-2020 financial plan to identify and support
fields in which it might achieve such an advantage.
Only by identifying them and giving them strong
support will it be possible to ensure that Poland’s
economy grows rapidly in the future. ❙

Janusz Jankowiak: ekonomista i publicysta, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu

and Chief Economist at the Polish Business Council
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Power in the Hands
of the Community

Jerzy Regulski
Reforma samorządowa była jednym z kluczowych posunięć polskiego przełomu, gdyż
pozwoliła krajowi się zmodernizować. Samorząd walnie się przyczynił do wielkiego sukcesu
naszej transformacji. Dziś z niepokojem patrzę na prawne ograniczanie podstawowych
zasad samorządności w Polsce. / The reform of local government was one of the crucial moves of Poland’s
breakthrough, as it allowed the country to modernise. Local governments contributed instrumentally to the great
success of our transformation. I look with uneasiness today at the legal limitations being placed on the basic
principles of self-governance in Poland.

FOt. / PhOTo: Krzysztof Wojda

 iedokończony proces budowy
N
silnej gospodarki

Wybuch pierwszej Solidarności w 1980 r. spowodował odrzucenie autocenzury i strachu, które
wcześniej kształtowały życie społeczne w Polsce.
Ten okres względnej otwartości wykorzystałem na
wypracowanie, wraz z grupą kolegów, koncepcji
reformy samorządowej w Polsce. Dziś trudno mi
zrozumieć, co skłoniło nas do zajęcia się tym tematem – ówczesne realia nie pozwalały sądzić, że nasza
praca znajdzie zastosowanie. Wielu kolegów uważało wręcz, że to, co robimy, to strata czasu. Także
opozycja demokratyczna – stawiająca w centrum
swego zainteresowania tworzenie społeczeństwa
obywatelskiego poza strukturami państwa – nie
traktowała tej tematyki priorytetowo. Jednak to
właśnie jasny program zmiany, wynikający z gruntownych studiów nad samorządnością terytorialną

The rise of the Solidarity movement in 1980
resulted in a rejection of self-censorship and
fear that had earlier shaped social life in Poland.
With a group of colleagues I used this period of
relative openness to work out a concept of reform for local government in Poland. Today it
is hard for me to understand what inclined us
to tackle such an issue – the conditions then
did not give us any reason to believe that our
work would ever find application. Many of my
colleagues even considered that what we were
doing was a waste of time. The democratic opposition – which was most interested in the
creation of a civil society outside state structures – also did not treat this subject with priority. Nevertheless, it was this clear programme
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i wykorzystujący doświadczenia innych krajów (w tym
państw skandynawskich) był jednym z najważniejszych
atutów w momencie przełomu 1989 r. Pozwolił on na niezwłoczne przystąpienie do realizacji reformy i na zbudowanie najbardziej zdecentralizowanego ustroju w Europie
Środkowej i Wschodniej.

Przełamać opór i monopole

Budowa samorządności terytorialnej w Polsce była gigantycznym wyzwaniem. Jako pełnomocnik rządu do tej
sprawy działałem pod presją wielu grup interesu. Z jednej
strony miałem przeciwko sobie oczywistego wroga reformy,
czyli dotychczasowe władze lokalne, z drugiej – musieliśmy
odpychać naciski na przeprowadzenie szybkich wyborów
samorządowych, których celem miało być pozbycie się
administracji z czasów PRL. Dopuszczenie do tego oznaczałoby petryfikację starych struktur, w które wpasowaliby
się nowi ludzie. Do tego dochodziły poszczególne ministerstwa strzegące swoich uprawnień oraz związki zawodowe,
przyzwyczajone do resortowego modelu państwa.
Działaliśmy pod presją czasu. W ciągu kilku miesięcy
na przełomie lat 1989–1990 Sejm kontraktowy znowelizował konstytucję, gdyż stara w ogóle nie przewidywała
samorządu, oraz ponad 90 ustaw zmieniających praktycznie wszystkie dziedziny funkcjonowania państwa. W tym
najgorętszym okresie pracowaliśmy po kilkanaście godzin
dziennie. Naszym celem było przełamanie monopolu państwa komunistycznego w pięciu dziedzinach: politycznego
(poprzez uczciwe wybory), jednolitej władzy publicznej
(poprzez odrzucenie zależności hierarchicznych), własności publicznej (poprzez nadanie gminom osobowości prawnej i własnego majątku), finansów publicznych
(poprzez nadanie niezależności budżetowej) i wreszcie
administracji publicznej (poprzez zapewnienie własnych
kadr). Zmiany w tych dziedzinach miały rewolucyjne znaczenie. Jednak działalność legislacyjna stanowiła dopiero
ich zalążek.

Trudna zmiana mentalności

of change – the product of thorough research into territorial self-government and utilising the experiences of other
countries, including the Scandinavian ones – that was one
of Poland’s most important advantages at the moment of the
breakthrough in 1989. It allowed for an immediate initiation
of reforms and for the construction of the most decentralised system in Central and Eastern Europe.

Overcoming resistance and monopolies

Building territorial self-government in Poland was a gigantic challenge. As the government’s spokesman in that
matter I was working under pressure from many interest
groups. On the one hand, the obvious enemies of reform,
that is the existing local authorities, were against me, and
on the other, we had to withstand the pressure to introduce
rapid local government elections to get rid of local administration from the times of the People’s Republic. Allowing
such elections would have meant a petrifaction of the old
structures, only with new people. In addition, various ministries, which were protecting their entitlements, and the
trade unions, which were accustomed to the departmental
model of the state, also had to be considered.
We were working under the pressure of time. Over the
course of several months, at the end of 1989 and the beginning of 1990, the Contract Sejm amended the Constitution
(as the old one did not provide for local government); it also
amended over 90 acts, changing practically everything about
the state’s functioning. In this most feverish period, we were
working 13-14 or more hours a day. Our purpose was to break
the monopoly of the communist state in five areas: politics
(by fair elections), a unified public authority (by throwing off
hierarchical dependencies), public property (by giving communes legal personality and their own assets), public finance
(by providing budgetary independence) and finally public
administration (by ensuring appropriate cadres). Changes
in these areas were of revolutionary significance. However,
the legislative activity was only the beginning.

A difficult change in mentality

Kolejne etapy reformy obejmowały dostosowanie instytucjonalnych struktur państwa do nowego prawa, a także zmianę mentalności ludzi. Ta pierwsza operacja była
najtrudniejsza. To wielkie przedsięwzięcie obejmowało

The succeeding stages of the reform involved adapting
the state’s institutional structures to the new law and changing people’s mentality. The first was the hardest. This great
undertaking involved transferring a large part of the state’s
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skomunalizowanie dużej części majątku państwowego – i było właściwie pierwszą quasi-prywatyzacją.
Jeśli zaś chodzi o zmiany mentalności, wychodziliśmy z założenia, że nie może jej przeprowadzić
żadna instytucja państwowa, gdyż prowadziłoby
to do odtwarzania starych mechanizmów. Dlatego powołaliśmy Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej – partnera społecznego i platformę dla
planowanych szkoleń. W pierwszym roku swojej
działalności fundacja przeprowadziła szkolenia dla
prawie 30 tys. osób, a w ciągu całego ćwierćwiecza
w różnych kursach wzięło udział blisko 1 mln 300
tys. uczestników. To właśnie ci rozrzuceni po całej
Polsce ludzie stworzyli aparat odpowiedzialny za
wdrażanie reformy w terenie.
Okres transformacji wspominam dziś jako czas
nie tylko tytanicznej pracy, lecz także trudnych
przeżyć. Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego, który
powstał w 1991 r., nie umieścił reformy samorządowej na liście priorytetowych zadań. W związku z tym nasz zespół rozwiązano, a ja zostałem
zdymisjonowany i wyjechałem z Polski, by objąć
placówkę stałego przedstawiciela RP przy Radzie
Europy w Strasburgu. Był to dla mnie dramatyczny
moment – w kraju z dnia na dzień poczułem się
niepotrzebny, a sama reforma podlegała krytyce
z wielu stron. W takiej sytuacji sam zacząłem powątpiewać w wartość własnej pracy.
Uznanie dla naszych dokonań przyszło prawie
10 lat później. Gminy stopniowo stawały się silnym
elementem ustroju państwa, a coraz wyraźniejsze
efekty reform sprawiły, że ludzie, wcześniej nierozumiejący sensu zmian, zaczęli nabierać przekonania co do ich pożyteczności.
Z dzisiejszej perspektywy widać wyraźnie, że
przywrócenie Polsce samorządności terytorialnej
przyniosło zmianę cywilizacyjną, szczególnie dla
mieszkańców mniejszych miast i wsi. Otrzymawszy
prawo do działania, gminy je wykorzystały, by podnosić poziom życia, często przy aktywnym udziale
mieszkańców. Dla porównania: w ciągu 10 lat poprzedzających reformę do wodociągów podłączono
328 tys. budynków. W następnym dziesięcioleciu
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assets to municipalities – and this was actually the
first quasi-privatisation.
As to the change in mentality, we assumed
that no state institution could carry it through because this would have led to a recreation of the old
mechanisms. Therefore we established the Foundation in Support of Local Democracy – a social
partner and platform for the training sessions that
were planned. In the first year of its activity, the
foundation conducted training sessions for nearly
30 thousand people, and during the past quarter
century nearly 1.3 million people have participated in its various courses. It is these people, located
throughout Poland, who have created the apparatus responsible for implementing reforms in local
communities.
Today I remember the period of reform as a period not only of titanic work, but also of painful
experiences. The government of Jan Krzysztof Bielecki, which was formed in 1991, did not have the
reform of local government on its list of priorities.
As a result, our team was disbanded; I was laid off
and travelled abroad to take up a position as the permanent representative of Poland at the Council of
Europe in Strasbourg. That was a difficult moment
for me – from one day to the next, I felt expendable
for my country, and my reform itself was subject to
criticism from many sides. In such a situation I also
began to doubt the value of my work.
Recognition of our achievements came nearly 10
years later. Communes gradually became a strong
element in the state system and the increasingly
clearer effects of the reform meant that people who
had earlier not understood the sense of the changes
began to be convinced of their usefulness.
From today’s perspective, it can be clearly seen
that the restoration of territorial self-government in
Poland brought about a civilisational change, particularly for the inhabitants of smaller towns and
villages. Communes used the right to act they had
received in order to raise standards of living, often
with the active participation of the local inhabitants. For example: during the 10 years prior to the

Podkopywanie samorządności

Dziś z niepokojem obserwuję ewidentne naruszanie podstawowych zasad samorządności w Polsce.
Jest to związane z nadmierną regulacją za pomocą
aktów prawnych oraz z brakiem monitorowania
skutków uchwalanych ustaw. U podstaw sytuacji leży
zaś nieufność wobec społeczeństwa. Ta niepokojąca
tendencja przejawia się w wyznaczaniu organom
władzy samorządowej nie tylko zadań (jak pierwotnie zakładano), lecz także sposobów ich realizacji.
Próba zarządzania poprzez wyznaczanie wskaźników jest kosztowna i nie bierze pod uwagę różnorodności gmin, w tym warunków miejscowych.
Uwagi wymaga także polska doktryna prawna,
która wyrządza wiele szkód. Według niej administracja publiczna może robić tylko to, do czego
ma delegację ustawową. W efekcie uchyla się wiele uchwał władz lokalnych z powodu braku wspomnianej delegacji. Jeżeli samorządy mogą robić
tylko to, co narzuca im ustawa, pojawia się pytanie: gdzie jest miejsce na samorządność? Dlatego
potrzebne jest przywrócenie znaczenia klauzuli generalnej (mającej przecież umocowanie w konstytucji), zgodnie z którą do spraw kompetencji gminy
należą wszystkie sprawy lokalne niezastrzeżone
ustawą dla innych instytucji. ❙

reforms, 328 thousand buildings were connected to the
water mains. In the next decade that number rose to
over 2 million. Changes on a similar scale occurred
in the restoration of buildings, and the construction
of schools, streets, sidewalks and lighting. The result
was increased comfort – a large part of the population
ceased having to carry water. Security also improved.
Mayors and other local officials (wójtowie) became representatives of local inhabitants’ interests. The manner of this representation has been subject to criticism,
which is in many instances justified. However, there is
no doubt that a wójt, who is elected every few years,
cannot ignore the needs of the citizens who elect him.

muszą
być silniejsze

Institutions must be stronger

Undermining local government

Today, I am observing with anxiety the evident
violation of the basic principles of self-government in
Poland. This is the result of excessive legal regulation
and insufficient monitoring of the legislative effects.
The source of this situation, however, is a fundamental distrust of society. This disturbing trend appears
not only in setting tasks for local authorities (as was
originally presupposed) but also in imposing on local
government ways to execute those tasks. The attempt
to manage by setting indicators is costly and does not
take into account the diversity among communes, including local conditions.
Attention should also be paid to Poland’s legal doctrine, which has caused a good deal of harm. By law,
the public administration can only do those things
that it has a statutory delegation to perform. As a result, many resolutions passed by local authorities are
repealed due to lack of such delegation. If a local government can only do what is imposed by legislation,
what then is the point of self-government? Therefore,
it is necessary to reinstate the meaning of the general
clause, which is after all grounded in the Constitution, and in accordance with which all local affairs not
legislatively reserved to other institutions belong to
competences of a commune. ❙

prof. Jerzy Regulski: ekonomista, pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu terytorialnego (1989–1991)

economist, government spokesman for the reform of territorial self-government in 1989-1991
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Instytucje

/

Rafał Dutkiewicz
4 czerwca uwolnił w Polakach duże ilości energii, które napędzały kraj przez ostatnich 25 lat.
Ale w wielu dziedzinach brak im pomysłu na właściwe wykorzystanie tego paliwa. / The great
quantity of energy freed on June 4 1989 has been driving the country for 25 years. But in many areas there is
a lack of ideas as to how to use this energy.

FOt.: Archiwum UM/Maciej Kulczyński / PhOTo: UM Archive/Maciej Kulczyński

liczba ta wyniosła ponad 2 mln. Zmiany na podobną skalę objęły także rewitalizację budynków,
budowę szkół, ulic, chodników czy też oświetlenia.
Oznaczało to podniesienie komfortu życia – duża
część Polski przestała chodzić z wiadrami po wodę.
Zwiększyło się także bezpieczeństwo. Wójtowie czy
burmistrzowie stali się reprezentantami interesów
mieszkańców. Sposób tej reprezentacji podlega
krytyce, która w wielu przypadkach jest uzasadniona. Jednak nie ulega wątpliwości, że wybierany
co kilka lat wójt nie może ignorować potrzeb wybierających go obywateli.

Wybory to akt polityczny. W ich trakcie udzielamy poparcia politykowi lub partii, licząc, że to
oni będą w naszym imieniu sprawować władzę.
Jednak najważniejsze wybory ostatniego ćwierćwiecza w Polsce stały się tak istotne nie ze względu
na zapoczątkowane zmiany polityczne. Wybory
z 4 czerwca 1989 r. były tylko częściowo demokratyczne, nie doprowadziły do przetasowania układu sił w Sejmie. Ten dzień stał się ważny z innego
powodu – wtedy Polacy poczuli, że zmiana jest
możliwa. Zrozumieli, że pojawia się szansa na pełne odzyskanie niepodległości, a więc na spełnienie marzeń pokoleń żyjących w Polsce od 1939 r.
5 czerwca 1989 r. rano byłem w biurze wyborczym Komitetu Obywatelskiego. Zadzwonił telefon. Podniosłem słuchawkę i usłyszałem charakterystyczną chrypkę Jacka Kuronia:

An election is a political act during which we
give support to a politician or a party, expecting
that they will govern in our name. However, the
elections of June 4 1989 – which were only partially democratic and which did not lead to a reshuffle of political forces in the Sejm – didn’t come
to be seen as the most important Polish elections
in the last 25 years because of the political changes they brought. The day was important for a different reason: it was then that Poles first felt that
change was possible. They understood the chance
had come to fully regain their independence – to
fulfil the dream of generations of Poles since 1939.
The morning of June 5 1989, I was in the
electoral office of the Citizens’ Committee
when the phone rang. I answered and heard
the characteristic hoarse voice of Jacek Kuroń,
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„Ku...a mać! Ale żeśmy wygrali! Teraz pilnuj, aby
się nic u was nie stało”. Już wtedy widać było, że
otwierają się nowe, niewyobrażalne wcześniej
możliwości. Nigdy wcześniej ani nigdy potem
nie widziałem tyle pozytywnej energii społecznej. Uwolniona wtedy energia niosła nas przez
ostatnich 25 lat. „Różnie można mówić o tamtych
wydarzeniach, ale to był najszczęśliwszy dzień
w moim życiu” – powiedział mi kiedyś o 4 czerwca nieżyjący już prezydent Polski Lech Kaczyński.
Trudno o lepszą definicję tego przełomu.

one of the leaders of the opposition during the
People’s Republic: ‘Holy s**t!’ he said. “Boy, did
we win! Careful now that nothing happens at your
end.’ It was already clear that new and previously
unimaginable possibilities were appearing. Never
before or later did I see so much positive social
energy as on that day. The energy unleashed then
has carried us for the last 25 years. ‘Those events
may be spoken of variously, but it was the happiest
day of my life’ – the late president Lech Kaczyński
once said to me. It is hard to find a better description of that breakthrough.

Ciemna strona transformacji

Ten polski Wielki Wybuch z 4 czerwca 1989 r.
nie narodził się w próżni, lecz był kolejnym ogniwem w łańcuchu zdarzeń. Jego początkiem była
pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
w 1979 r. Energia Polaków zebranych wokół
słów papieża Polaka zaowocowała Solidarnością
– związkiem zawodowym, który stał się potężnym
ruchem społecznym zdolnym zmusić komunistyczne władze do ustępstw. Najpierw częściowych,
a po 4 czerwca 1989 r. całkowitych.
Możemy być zadowoleni z tego, jak Polska się
zmieniła w ciągu ostatnich 25 lat, ale też nie powinniśmy sobie pozwalać na samozachwyt. Widać również niedociągnięcia. Przede wszystkim
dokonujemy zbyt szybkiej modernizacji społecznej i kulturowej, a zbyt wolno dokonujemy modernizacji infrastrukturalnej. Mówiąc obrazowo:
zbyt dużo u nas o gender, a zbyt mało o budowie
autostrad. Chętnie przejmujemy z Zachodu wzorce kulturowe, ale bardziej opornie wprowadzamy
tamtejsze rozwiązania organizacyjne czy porządek
prawny. Często też przejmujemy wzorce szkodliwe, które zamiast wzmacniać więzi społeczne,
prowadzą do atomizacji. Zamiast po rozwiązania
zmniejszające liczbę rozwodów sięgamy po takie,
które ich liczbę zwiększają. To ciemniejsza strona
transformacji ostatnich lat.
Polska nie wykorzystała też ostatnich 25 lat na
wzmocnienie własnych instytucji. One powinny
mieć trzy cechy: rozumieć cel swego istnienia, mieć
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The dark side of the transformation

The Polish ‘Big Bang’ of June 4 1989 was not
produced in a void, but was yet another link in
a chain of events. The initial link was Pope John
Paul II’s first pilgrimage to Poland in 1979. The
energy of Poles encouraged by the Pope’s words
produced Solidarity. This trade union became
a powerful social movement able to force concessions from the communist authorities – partial ones to begin with, then comprehensive after
June 4 1989.
We can be happy with how Poland has
changed in the last 25 years, but we must not fall
into self-admiration. Shortcomings are clearly
visible: above all, social and cultural modernisation is proceeding at a much faster pace than
the modernisation of infrastructure. Figuratively
speaking, there is too much talk about gender and
not enough about building motorways. We adopt
Western cultural norms willingly, but we are more
resistant to the West’s organisational solutions
and its legal order. We also often adopt harmful
norms which, instead of reinforcing social ties,
lead to atomisation. Instead of solutions leading
to fewer divorces, we reach for those that increase
their number. That’s the darker side of the transformations of recent years.
Poland has also failed to use the last 25 years to
strengthen its institutions. They should do three
things: understand the reason for their existence,

poczucie wspólnoty, na rzecz której pracują, tworzyć efektywne procedury pozwalające sprawnie wywiązywać się
z zadań. Niestety, kolejne ekipy – może z wyłączeniem rządu Jerzego Buzka – nie wierzą, że instytucje mają zdolność
do kształtowania państwa. Zamiast od 1989 r. konsekwentnie je wzmacniać, ciągle w tej dziedzinie improwizujemy.
Niemniej, mając pełną świadomość naszych niedociągnięć i straconych szans, pewne jest, że ostatnich 25, a na
pewno 10 ostatnich lat to najlepsze lata w naszej najnowszej historii.

Współodpowiedzialność samorządów

Inaczej wygląda funkcjonowanie instytucji centralnych
i lokalnych. Piastuję urząd prezydenta Wrocławia od 2002 r.
Jestem „produktem” reformy samorządowej, która wprowadziła wybory bezpośrednie włodarzy miast w Polsce. Jednak
najważniejsza (oceniając z perspektywy Polski samorządowej) była reforma z 1990 r. autorstwa Jerzego Regulskiego.
Dlaczego? W czasach PRL władze silnie scentralizowały
rządy. Bieguny zależności odwrócił dopiero prof. Regulski.
Zaproponowana przez niego decentralizacja dała lokalnym
władzom realne instrumenty działania do ręki – i w ten
sposób uczyniła ich współodpowiedzialnymi za kraj. To
naprawdę mobilizowało do działania.
W ładzie samorządowym Polski ciągle są kwestie, które
wymagają poprawy. Niedociągnięcia stały się szczególnie
widoczne po doświadczeniach we współpracy z Unią. I nie
chodzi nawet o powszechnie krytykowaną siatkę powiatów.
Większy problem stanowią województwa. Dziś tkwią w cieniu miast będących ich stolicami. Władze wojewódzkie
pozbawione są realnych narzędzi wpływania na rzeczywistość w swoich regionach. Mają jedynie możliwość wprowadzania drobnych korekt do rozwiązań wypracowywanych w Warszawie – najlepiej to było widać na przykładzie
ustawy śmieciowej. Kolejny dowód: Sejm próbował regulować nawet wysokość opłat pobieranych za parkowanie
w centrach miast.
Dziś nie widać słabości województw. Przede wszystkim
dlatego, że Polska cały czas otrzymuje subwencje z Brukseli, a urzędy wojewódzkie w dużej mierze odpowiadają
za efektywne wykorzystanie środków unijnych. Ale po
2020 r. strumień pieniędzy płynących z UE zacznie być
dużo mniejszy. Wtedy trzeba będzie znaleźć metodę na
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have a sense of the community they serve and create adequate procedures to fulfil their tasks effectively. Unfortunately, successive governments – with the possible exception
of that of Jerzy Buzek – have not believed that institutions
have the power to shape the state. Instead of strengthening
them, since 1989, we have continuously improvised in this
area. Nonetheless, while being fully aware of all the shortcomings and wasted opportunities, we can be certain that
the last 25 years, and certainly the last 10, have been the best
years of Poland’s modern history.

The co-responsibility of local governments

The functioning of central and local institutions differs.
I have been Mayor of Wrocław since 2002. I am a ‘product’
of the reform of local government that introduced the direct election of city officials. But the most important reform
(in terms of Poland’s local governments) was the reform
of 1990 created by Jerzy Regulski. Why? In the days of the
People’s Republic, the government was strongly centralised. The poles of dependence were not reversed until the
Regulski reforms. The decentralisation he proposed gave
local authorities real instruments of power, and thereby
made them share responsibility for the country. This was
truly mobilising.
The Polish system of local government still has room for
improvement. Its shortcomings have become particularly
visible in its cooperation with the EU. And I am not referring to the universally criticized powiat network. Voivodeships are a larger problem. At present, they are stuck in the
shadow of their capital cities. Voivodeship authorities are
devoid of any real instruments to affect conditions in their
regions. They can only introduce small corrections to the
solutions worked out in Warsaw, as was particularly obvious on the passage of the Waste Collection Act. Another
example: the Sejm even attempted to regulate the fees for
parking in city centres.
Today, the weakness of the voivodeships is not much in
evidence, mainly because Poland continues to receive subsidies from Brussels and voivodeship authorities are in large
measure responsible for the effective use of EU funds. But
after 2020 the stream of EU money will decrease. It will
then be necessary to find a way to reinforce the competencies of voivodeships – for example, by transferring to them

Polska przez 10 lat od wejścia do UE bardzo się zmieniła. Widać to choćby na przykładzie mojego województwa, którego rozwój po 2004 r. gwałtownie przyspieszył.
Potwierdzają to dane Eurostatu. W 2003 r. PKB regionu
dolnośląskiego stanowił 50 proc. unijnej średniej. W 2011 r.
(z tego roku są dostępne ostatnie dane) ten wynik wzrósł do
74 proc. średniej dla regionów w UE. Ale skorzystaliśmy nie
tylko finansowo, lecz także poprzez możliwość porównywania się z innymi krajami, regionami – dzięki tak jasno nakreślonym punktom odniesienia wyraźnie widać, w czym
jesteśmy mocni, a co należy poprawiać. Jako kraj zyskaliśmy
też politycznie. 1 maja 2004 r. przeszliśmy na jasną stronę
mocy. Obserwując rozwój sytuacji na Ukrainie, widać, jak
ważną decyzję podjęliśmy 10 lat temu.
Dlatego też Polska powinna popierać ideę pogłębiania
integracji europejskiej. Choć nie bezrefleksyjnie. Krzycząc
„Więcej Europy!”, warto także pamiętać o słowach Václava
Klausa, byłego prezydenta Czech, który mówił, że wodę
w basenie należy podgrzewać tylko do 37 stopni Celsjusza
– bo gdy temperatura wzrośnie do 40 stopni, nikt w takim
basenie nie będzie chciał pływać. ❙

Warming the pool

Poland has changed greatly since joining the EU 10 years
ago, as can be seen in the example of my voivodeship, whose
growth accelerated rapidly after 2004. This is borne out by
the Eurostat data: in 2003 the GDP of the region of Lower
Silesia was 50 per cent of the EU average for EU regions.
In 2011 (the last available data), this indicator rose to
74 per cent. We have benefited not only financially, but also
through the possibility of comparing our region to other
countries and regions. With such clear reference points we
can see what we are really good at and what needs to be
improved. As a country, we have also gained politically. On
May 1 2004, we crossed over to the light side of the force.
As we watch developments in Ukraine, we can see how important the choice we made 10 years ago was.
It is also for this reason that Poland should support the
idea of deeper European integration – but not thoughtlessly.
While crying ‘more Europe’, it is worthwhile to recall the
words of Vaclav Klaus, the former Czech president, who
said that water in a pool should only be warmed to 37 degrees Celsius, because when it reaches 40 degrees, no one
will want to swim in it. ❙

dr Rafał Dutkiewicz: prezydent Wrocławia od 2002 r. W latach 90. polityk i przedsiębiorca

politician and entrepreneur in the 1990s
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/ Mayor of Wrocław since 2002,

Nowa fala przedsiębiorczości

A new wave of entrepreneurship

10
15
25
lat/years

ŚWIAT • EUROPA • POLSKA
world • EUROPe • POLand

Po pierwszej fali polskiej przedsiębiorczości, która miała miejsce
w 1989 r., sił na wolnym rynku próbuje obecnie pokolenie
urodzone już w latach wolności. Codziennie w Polsce powstaje
prawie 1,2 tys. firm, z czego znaczną część zakładają ludzie młodzi.
/ After the first wave of Polish entrepreneurship, which occurred
in 1989, a generation that was born in the years of freedom
is now testing its strength on the free market. Every day in Poland
nearly 1,200 companies are established, many of which are started
by young people.

Na zdjęciu: Polscy studenci – przyszłość biznesu, ekonomii, polityki. Młodzi, wykształceni
i przedsiębiorczy obywatele to ogromny potencjał Polski. Jakość kapitału ludzkiego
ma wpływ m.in. na liczbę start-upów i napływ inwestorów zagranicznych. / Photo:
Polish students – future businesspeople, economists and politicians. Poland's young,
educated and enterprising citizens are a source of enormous potential. The quality
of the country's human capital influences, for example, the number of start-ups
and the influx of foreign investments.
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Podgrzewanie basenu

a greater proportion of the state’s tax revenue. But at this
time there is not even any discussion about how to endow
voivodeships with more resources.

M a t e r i a ł w ł a s n y T HIN K T AN K / p u b l i s h e r ' s o w n m a t e r i a l

wzmocnienie kompetencji województw. Np. przekazać
im większą część wpływów, które państwo uzyskuje z podatków. Ale na razie nie ma nawet dyskusji o tym, w jaki
sposób doposażyć województwa.

negocjator polskiej strony, uczestniczyłem w wielu rundach
rozmów; uważne śledziłem proces zbliżania się Polski do
struktur europejskich. Aktywnie włączyłem się też w kampanię wspierającą referendum w sprawie członkostwa
w UE. Czułem wtedy, że biorę udział w wydarzeniu wyjątkowym – i że właśnie zmienia się nasza historia. Nigdy nie
zapomnę tego doświadczenia. Mimo wielu obaw mieliśmy
wtedy mnóstwo nadziei i oczekiwań. W dużej mierze dzisiaj
spełnionych.

Innowacyjny
impuls
pilnie
poszukiwany

Skala wielkich przemian

Rzeczywistą skalę polskich przemian najpełniej odczuwałem w czasie wyjazdów zagranicznych. Jeszcze przed
transformacją długo mieszkałem w Niemczech. O przekraczaniu granicy między Polską a NRD i NRD a RFN
mógłbym napisać książkę. Sytuacja polityczna prowadziła
tam do sytuacji tak niebywałych, a często wręcz dramatycznych, że dzisiaj opowieść o tym byłaby z pewnością
nie do uwierzenia dla ludzi urodzonych w wolnej Polsce. Kiedy po wejściu do strefy Schengen po raz pierwszy przekroczyłem granicę Niemiec bez żadnej kontroli,
uświadomiłem sobie, jak ogromna zmiana zaszła w naszym życiu. Z kolei długie pobyty w Japonii i paru innych
krajach, już po uruchomieniu lawiny zmian w Polsce, pozwoliły mi dostrzec ewolucję stosunku obcokrajowców
do Polaków. Widziałem, jak dużo uznania i szacunku zyskała Polska po pierwszych demokratycznych wyborach 1989 r.,
a później po wejściu do Unii. Przed 1989 r. jeździliśmy za
granicę jako przysłowiowi „ubodzy krewni” i często w międzyludzkich relacjach okazywane nam współczucie dominowało nad wymarzoną normalnością. Ta sytuacja zmieniła
się diametralnie w ciągu dwóch dekad. Powinniśmy być naprawdę szczęśliwi, że możemy żyć w obecnej rzeczywistości.

Wanted: A Spur to Innovation

Michał Kleiber
Odwaga i determinacja przyniosły Polsce sukces, dzięki któremu kraj ten zyskał szacunek. Dziś
wyzwaniem jest poszukiwanie nowych impulsów rozwojowych opartych na innowacyjności
i kreatywności. / Courage and determination have brought Poland success that have earned it the world’s

Najważniejszymi architektami sukcesu polskiej transformacji są sami Polacy. Pokazali swą
przedsiębiorczość i odwagę do działania na
własną rękę. Niestety, w obszarach, gdzie potrzebna była sprawnie działająca administracja,
zarówno krajowa, jak i lokalna, ten sukces jest
już mniej widoczny.
25 lat temu stworzyliśmy warunki do tego,
aby obywatele mogli wykazać się własną przedsiębiorczością. 15 lat temu, dzięki wejściu do
NATO, zwiększyliśmy bezpieczeństwo państwa.
10 lat temu weszliśmy do Unii Europejskiej, zyskując dostęp do funduszy unijnych i olbrzymiego rynku. Do tej ostatniej rocznicy mam osobisty
stosunek. Na przełomie wieków, gdy kolejne rządy prowadziły rozmowy z przedstawicielami UE,
nikt z postronnych obserwatorów nawet nie marzył o wejściu w jej struktury. W tym czasie, jako

The most important architects of the success
of Poland’s transformation are the Poles themselves. They have demonstrated their entrepreneurial spirit and the courage to take matters
into their own hands. Unfortunately, in areas
where an effective public administration is required – whether at the central or local level
– this success is less visible.
A quarter of a century ago, we created conditions for citizens’ own spirit of entrepreneurship
to thrive. Fifteen years ago, with our accession to
NATO, we strengthened the country’s security.
Ten years ago, we joined the European Union,
gaining access to EU funds and an enormous
market. This latter anniversary is very personal
to me. At the turn of the 21st century, as successive
Polish governments held discussions with EU
representatives, no outside observer could have
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respect. Today’s key challenge is to seek out new developmental impulses based on innovation and creativity.

Edukacja i innowacyjność
dla dobra wspólnego

Nie mam wątpliwości, że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza Polska skutecznie wykorzystała swoje przewagi
konkurencyjne: relatywnie tanią siłę roboczą, przyzwoite
wykształcenie czy też zainteresowanie, jakim darzył nas
świat – szła za nim m.in. fala inwestycji zagranicznych. Te
motory wzrostu powoli jednak zwalniają obroty. To pora,
gdy trzeba myśleć o nowych przewagach konkurencyjnych.
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dreamt of Poland joining EU structures. During that time,
as a Polish negotiator, I participated in many rounds of discussions; I followed the process of Poland’s adaptation to
European structures attentively. I was also actively involved
in the campaign supporting the referendum on EU membership. I felt then that I was taking part in extraordinary
events and that our history was changing. I will never forget this experience. Despite our many fears, we were full
of hopes and expectations – which in large measure have
come true.

The scale of change

I have felt the true scale of Poland’s transformations most
fully when travelling abroad. Before the transformation
even began, I had spent a long time in Germany. I could
write a book about crossing the border between Poland and
East Germany and between East and West Germany. The
political situation led to incidents there that were so incredible, and often even dramatic, that people born in a free
Poland would probably find them beyond belief. When
I first crossed the border into Germany after Poland joined
the Schengen zone, I realised the scale of changes that had
taken place in our lives. In addition, my long sojourns in
Japan and a couple of other countries allowed me to see
the evolution of foreigners’ attitudes towards Poles after
the changes began. I saw the recognition and respect Poland gained after the first democratic elections of 1989, and
later after Poland joined the EU. Before 1989, we only went
abroad as the proverbial ‘poor relatives’ and the sympathy
that was often shown to us in interpersonal contacts prevailed over the normality of which we dreamt. This situation
changed diametrically over two decades. We should truly
be happy we are living in today’s conditions.

Education and innovation
for the common good

I have no doubt that during the past quarter century
Poland has made effective use of its competitive advantages such as relatively cheap labour, decent education and
the world’s interest, which has produced a wave of foreign
investment, among other things. These engines of growth
are slowly running out of steam, however. It’s time to think
about new competitive advantages. Unfortunately, my

Niestety, mam wrażenie, że refleksja na ten temat
nie jest u nas dostatecznie głęboka. A jest to przecież kwestia kluczowa dla naszej przyszłości!
Niewątpliwie problemem Polski jest dzisiaj
niski kapitał społeczny. Podczas wielu podróży
obserwowałem, jak w innych krajach taki kapitał
budowany jest od przedszkola, przez wszystkie
etapy edukacji, włącznie z głęboko przemyślanym
kształceniem ustawicznym. W Polsce konieczna
jest zmiana myślenia – trzeba budować w młodym
pokoleniu potrzeby łączenia własnego interesu
z działaniem na rzecz dobra wspólnego. To bynajmniej nie jest naiwna idea – w nowoczesnym kraju
dobro wspólne jest uważane za kluczową wartość,
mającą olbrzymie konsekwencje dla funkcjonowania całego państwa.
Polskie systemy edukacji, nauki i innowacyjności wciąż pozostają bardziej wyzwaniem niż
elementem gwarantującym szybki rozwój. Na
początku transformacji premier Leszek Balcerowicz podjął twardą decyzję o drastycznym ograniczeniu wydatków publicznych, w tym także
dotyczących nauki. Było to zapewne nieuniknione, ówczesna sytuacja wymagała bowiem gruntownych przeobrażeń we wszystkich sektorach
funkcjonowania państwa. Po skutecznym uporządkowaniu finansów i podstaw gospodarczych
w pierwszym okresie transformacji ustrojowej nikt
nie przyjrzał się jednak poważnie znaczeniu i realnym potrzebom odnowionych sektorów życia
publicznego, a nauce w szczególności. Skutkiem
tego jest utrzymujący się od lat, niezwykle niski
poziom budżetowego finansowania nauki oraz
brak atrakcyjnych zachęt do inwestowania w badania przez sektor prywatny. Mimo że w przyszłości to przedsiębiorcy powinni w większym niż
budżet stopniu finansować badania, brak sygnału
ze strony państwa dotyczy preferencji dla rozwoju
gospodarczego bazującego na innowacjach generowanych przez sektor B+R zniechęca firmy do
inwestycji tego typu. Istotną pomocą mogłyby tu
być środki unijne, ale dotychczasowy sposób ich
wydawania nie napawa optymizmem.

impression is that our thinking on this subject is
not deep enough, even though it is a question of
key importance for our future!
Undoubtedly, low social capital in Poland is
problematic. During my many travels, I have
observed how such capital is created in other
countries, from kindergarten through all stages
of education, including very deliberately planned
continuing education. Thinking in Poland should
change and the need should be planted in the
younger generation to combine self-interest with
acting for the common good. This is not a naïve
idea – in a modern state, the common good is considered a key value, one of enormous importance
for the functioning of the entire state.
The Polish systems of education, science and innovation are more of a challenge than an element
conducive to rapid growth. At the beginning of the
transformation, Leszek Balcerowicz took the difficult decision to limit public expenditures drastically, including on education. Without doubt this
was unavoidable, as the situation of the day called
for the in-depth overhaul of all areas of the state’s
operations. After the successful reorganisation
of the state’s finances and economic foundations
during the first stage of the systemic transformations, no-one took a serious look at the importance
and real needs of the overhauled sectors of public
life – education in particular. The effect of this for
many years has been an unusually low level of state
financing for education and a lack of attractive incentives for the private sector to invest in research.
Despite the fact that in the future the private sector
should finance research in greater measure than
the state, the absence of any signal from the state
authorities concerning a system of preferences for
economic growth based on innovations generated
by the R&D sector discourages companies from
investments of this type. EU funds could provide
a boost in this respect, but the manner in which
such funds have been expended so far does not give
cause for optimism.
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W stronę kształcenia ustawicznego

Nie ulega więc wątpliwości, że musimy lepiej wykorzystywać potencjał funduszy unijnych na rzecz budowania
wspólnej zdolności do właściwego stawiania czoła wyzwaniom przyszłości. Wielka rolę w tej sprawie przypisuję
kształceniu ustawicznemu, któremu musimy nadać zupełnie nowy status. Kraje, którym zazdrościmy poziomu
rozwoju, np. państwa skandynawskie, mają przemyślany
i konsekwentny system udoskonalania zawodowego, którym objęta jest ponad połowa wszystkich pracowników.
W Polsce ten wskaźnik jest 10-krotnie niższy. Rozwiązaniem godnym naśladowania są działające w dużych firmach
tzw. uniwersytety korporacyjne. W ich ramach każdy pracownik firmy ma z góry przygotowany na parę lat plan szkoleń, umożliwiających mu doskonalenie swych umiejętności
czy wręcz zmianę zawodu. W Polsce takie formy edukacji
dopiero się rodzą.
Mimo powyższych niedostatków polska nauka osiąga
znaczące sukcesy, zarówno badawcze, jak i rynkowe, bazujące na innowacyjnych wdrożeniach. Nie wynikają one jednak niestety z systemu, w którym nauka funkcjonuje, lecz
z potencjału utalentowanych jednostek i wykorzystywania
różnych sprzyjających okoliczności.
Na najbliższą przyszłość Polski patrzę jednak z optymizmem. Uważam, że zmierzamy w dobrą stronę, choć
niewątpliwie wolniej, niż wielu z nas by chciało. I wolniej,
niż z pewnością byśmy mogli. W naszej sytuacji geopolitycznej stawianie na rozwój bazujący na innowacyjności
gospodarki jest jedyna drogą. Nie spotykam na szczęście
nikogo, kto podważałby zasadniczą ideę takiej strategii, ale
metody jej realizacji nie wydają się być u nas do końca
uzgodnione. A konkurencja w tej mierze jest zaciekła. Do
sukcesu potrzebna jest więc nie tylko dobra strategia, lecz
także szybkie jej wdrożenie. Jeśli nie zrozumiemy dzisiaj,
że nasza przyszłość zależy od poziomu kreatywności obywateli i innowacyjności firm, za kolejnych 10 lat nasza refleksja na temat minionej dekady może być o wiele bardziej
smutna niż obecnie. Wierzę, że zrobimy wszystko, by tak
się nie stało. ❙

Towards continuing education

There is no doubt that we need to make better use of EU
funds to build a common ability to rise to the challenges of
the future effectively. I think a very important role in this
respect will be played by continuing education, which needs
to be given an entirely new status. Countries whose level of
development we wish to emulate, such as the Scandinavian
countries, have a well-thought-out system of professional
development, encompassing over half of all employees.
In Poland, this indicator is 10 times lower. The so-called
corporate universities run by large companies are another
approach worthy of emulation. Employees of such firms
have a training plan laid out for them for a couple of years
in advance, allowing them to improve their capabilities or
even to change their line of work. In Poland such forms of
education have been emerging only recently.
Despite the above shortcomings, Polish science has
had important successes, both in the research and market
spheres, based on innovations. These are not due to the
system in which science operates, however, but to talented
individuals and the use of various favourable circumstances.
Despite these problems, I look upon Poland’s immediate future with optimism. I think we are moving in the
right direction, even if more slowly than many of us would
wish and than we are certainly capable of moving. In our
geographical situation, opting for growth based on an
innovative economy is the only path to take. Fortunately,
no one seems to be questioning the idea of such a strategy,
only there is no consensus yet about its means of implementation. Competition in this area is fierce and what is
required even more than a good strategy is its rapid implementation. If we fail to understand today that our future depends on the level of creativity of our citizens and
the innovation of our companies, in another 10 years our
reflections on the past decade could prove much sadder
than at present. I believe we will do everything we can to
prevent this from happening. ❙

prof. Michał Kleiber: od 2007 r. prezes Polskiej Akademii Nauk, minister nauki i informatyzacji (2001–2005)

and Computerisation in 2001-2005, President of the Polish Academy of Sciences since 2007
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/ Minister of Science

jak potoczyłyby się losy przemian w Polsce. Dlatego należy
docenić to, co udało się nam w Polsce osiągnąć po 1989 r.
Nawet ewidentne błędy popełnione w tym okresie jawią się
w tym kontekście jako mniej istotne.
Moment porażki puczu Janajewa wyznaczył koniec
komunizmu w Europie Środkowej. Zajęcie Krymu przez
Rosję i rosyjskie działania wobec Ukrainy pokazują jednak,
że częściowy powrót dawnego systemu w regionie może
jeszcze mieć miejsce. Niemniej nawet jeśli nastąpi jego reaktywacja, to raczej nie obejmie ona Polski – to korzyść
z członkostwa w NATO i UE.

Intelektualne
błędy

transformacji
The Intellectual Errors
of Transformation

Można było wygrać więcej

Jadwiga Staniszkis
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza Polska popełniła wiele błędów. Obserwując rozwój wydarzeń
na Ukrainie, trzeba jednak docenić to, co Polakom udało się osiągnąć w tym czasie. / Poland has
made many mistakes in the last 25 years. Witnessing the course of events in Ukraine, we need to evaluate

4 czerwca 1989 r. nie był dla Polski dniem
przełomu. To był raczej dzień, w którym otworzyło się okno możliwości. I niewiele zabrakło,
by dwa lata później zatrzasnęło się ono z hukiem. W sierpniu 1991 r. w Moskwie rozpoczął
się pucz Janajewa zorganizowany przez twardogłowe skrzydło Komunistycznej Partii Związku
Radzieckiego. Puczyści pod wodzą ówczesnego
prezydenta ZSRR Giennadija Janajewa chcieli
zahamować zmiany wywołane wprowadzeniem pierestrojki przez Michaiła Gorbaczowa.
Brakowało niewiele, aby ta rewolta zakończyła
się przejęciem władzy przez zwolenników utrzymania ZSRR w niezmienionym kształcie. Gdyby
do tego doszło, trudno przewidzieć (zwłaszcza
z dzisiejszej perspektywy, tzn. obserwując przebieg wydarzeń na Ukrainie na początku 2014 r.),

June 4 1989 was not a turning point for Poland. Rather it was a day on which a window
of opportunity was opened. It would not have
taken much for the edifice to come crashing
down two years later, when in August 1991 the
Yanayev putsch began in Moscow, organised by
the hardline wing of the Communist Party of the
Soviet Union. The putschists, under the leadership of the then president of the USSR Gennady
Yanayev wanted to slow down the changes initiated by the perestroika of Mikhail Gorbachev.
It was close. The revolt could have ended with the seizure of power by those who
wished the USSR to remain in an unchanged
state. Had it come to such a result, it would
have been difficult to foresee (especially in
the view of unfolding events in Ukraine at
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what Poles have achieved in this period.

Członkostwo w strukturach międzynarodowych wzmocniło bezpieczeństwo Polski – ten zysk nie budzi dyskusji.
Uważam jednak, że dzięki wejściu do Sojuszu i UE mogliśmy wygrać więcej. Dużą szansą rozwojową dla Polski
było dołączenie do systemu zbudowanego według innego
doświadczenia intelektualnego niż nasze. Możliwość skonfrontowania własnych doświadczeń z Zachodem, szansa poznania mechanizmów intelektualnych, które świat zachodni
wypracował przez stulecia, otwierały przed Polską niespotykane wcześniej możliwości.
Już lektura traktatu lizbońskiego dowodzi, jakiego kalibru wyzwaniem intelektualnym jest polskie członkostwo
w UE. Ten dokument to efekt prac pokoleń europejskich
filozofów politycznych. Ale jednocześnie jest on niezwykle
nowoczesny. Zaproponowany w nim model władzy opiera
się na sieciowych połączeniach między poszczególnymi instytucjami i dysponentami władzy. Taki system sprawowania rządów to odpowiedź na coraz większe usieciowienie
gospodarki globalnej.
Polska, przyłączając się do UE w chwili, gdy jeszcze
trwały prace nad tym traktatem, zyskała możliwość zdobycia i przetworzenia wiedzy i praktyki zarządzania, jaką
Europa Zachodnia wytworzyła w ostatnich stuleciach. Połączenie tych doświadczeń z polską energią, witalnością
i przywiązaniem do godności osobistej mogło stać się motorem szybkiego rozwoju. Okazało się jednak, że Polska nie
jest w stanie skonsumować doświadczenia intelektualnego
Europy. Nie udało nam się odnaleźć w europejskich strukturach. Cały czas czujemy się w nich wyalienowani. Z kolei
Zachód, który na początku patrzył na nas trochę jak na
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the start of 2014) how the changes in Poland would have
turned out. This is why we need to evaluate what we have
achieved in Poland after 1989. Even the most obvious mistakes made in that period, seen in a wider context, are less
relevant. The moment in which the Yanayev’s putsch was
defeated signalled the end of communism in Central Europe. Nonetheless, the seizure of Crimea by Russia and its
actions in Ukraine show us that a return to the old system
in this region is still possible. Were this to occur, it would
be unlikely to encompass Poland; that at least is the main
benefit of NATO and EU membership.

We could have won more

It is indisputable that membership in existing international structures has strengthened Poland’s security. I happen to think that we could have gained more from our entry into the Alliance and EU. A big opportunity for further
development arose from Poland joining a system that was
built on a different intellectual experience to ours. The ability to verify our own experiences with those of the West,
the chance to get to know those intellectual mechanisms
which the western world had been developing for centuries
opened up for Poland hitherto unknown possibilities.
A reading of the Lisbon Treaty shows the scale of the
intellectual challenge presented by Poland’s membership in
the EU. The document is, in effect, the product of generations of European political philosophy. But it is, at the same
time, remarkably modern as well. The model of political
power that it describes is based on a web of connections between individual institutions and the authorities who wield
power. This system of government is the reply to the ever
greater interdependence of the global economy.
Poland, having joined the EU while work was still being carried out on the treaty, was able to gain and process
the knowledge and management practice which Western
Europe had worked out in recent centuries. Joining this
experience with Polish energy, vitality and attachment to
individual dignity could have formed the motive force for
rapid development. However, it became evident that Poland
was not in a fit state to consume this particular European intellectual experience. We haven’t been able to find ourselves
in the European structures and we feel constantly alienated
within them. In turn, the West, which had regarded us at

barbarzyńców, nie obdarza nas pełnym zaufaniem.
To cienie bilansu 10 lat członkostwa Polski w UE.

Nieprzygotowanie elit

Problem złego przygotowania intelektualnego
do pojawiających się wyzwań powtarza się od początku polskiej transformacji. W 1989 r. Polska nie
była dostatecznie przygotowana do zmian, które
zaczęły się w okresie obrad Okrągłego Stołu. W ich
trakcie nikt nie przedstawił innowacyjnych rozwiązań instytucjonalnych. Gdyby wprowadzono
te, które zaproponowano w trakcie obrad, Polska
miałaby dzisiaj gospodarkę przypominającą białoruską – byłaby krajem zamkniętym, całkowicie
pozbawionym inicjatywy społecznej. A przecież
gwałtowny wybuch gospodarczej energii Polaków, których symbolem stał się handel z łóżek
polowych, stał się fundamentem rozwoju kraju
w latach 90. XX w.
Błąd złego przygotowania intelektualnego ciągle wraca, ostatnio choćby przy sposobie wydawania funduszy unijnych, których Polska jest znaczącym beneficjentem. Są one rozdysponowywane
w formie nakazowo-rozdzielczej, ich odbiorcom
nie pozostawia się właściwie żadnej elastyczności w sposobie ich wykorzystania. To sprawiło, że
część funduszy wydano źle, inwestując je w projekty o nikłej przydatności lub zgoła niepotrzebne. Co
więcej, pozwolono, by duża część europejskich pieniędzy wróciła do Europy Zachodniej. Jako wykonawcy inwestycji preferowane były firmy z dużym
zabezpieczeniem finansowym – z tego powodu
przetargi często wygrywały przedsiębiorstwa zachodnie, gdyż tylko one mogły wykazać się gwarancjami i wysokim kapitałem zapasowym.
O te błędy należy mieć pretensje przede wszystkim do środowiska inteligencji opozycyjnej. Nie
było ono dostatecznie dobrze przygotowane do
poprowadzenia przemian w kraju – także w sferze
wizji projektu politycznego. Zmarnowało kapitał
zaufania Polaków, pomijając w swoich działaniach
kwestię tęsknoty do sprawiedliwości czy etosu pracy. Nie rozwijało poczucia, że wolność wiąże się
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first rather like barbarians, does not fully trust us.
This is the shadow cast by the overall balance of 10
years of Polish membership in the EU.

Unprepared elites

The syndrome of being ill-prepared intellectually for the emerging challenges has recurred ever
since the start of the changes in Poland. In 1989,
Poland was not sufficiently prepared for the transformation that began in the time of the Round Table negotiations. No-one presented any innovative
institutional solutions during the course of these
talks. If we had implemented the proposed solutions presented at the time, today we would have
an economy resembling that of Belarus: a closed
country that is totally deprived of any social initiative. But the best sign of fundamental national
growth in the 1990s was the violent upsurge of the
economic energy of Poles themselves, the symbol
of which was the small trader selling his wares from
a camp-bed. The mistake of intellectual unpreparedness returns and haunts us still, most recently
in the allocation of EU funding of which Poland
is a significant beneficiary. As these are centrally
distributed, there is no room left for the individual
recipients to be flexible in their application. Thus,
part of these funds was misallocated – invested
in projects of dubious or negligible value or use.
Moreover, a large portion of this European money
was actually allowed to return to Western Europe.
The preferred contractors for many of these investments were companies that were secure financially,
and for this reason the winners in the tendering
process were very often western enterprises, since
only they could produce required guarantees and
high capital reserves. In large part, the opposition intelligentsia are to be blamed for these mistakes. They were not sufficiently prepared to lead
the process of change in the country. The reserve
of trust of the Polish people was wasted, leaving
aside the question of the yearning for justice or
work-ethic. The understanding that freedom encompasses responsibility for others did not spread

z odpowiedzialnością za innych. Do polityki weszli ludzie
do tego nieprzygotowani. To zbudowało przepaść między
klasą polityczną i resztą społeczeństwa, której do dziś nie
udało się zniwelować.

Antyrozwojowy model gospodarczy
do zmiany

Na to nakłada się specyfika polskiej gospodarki, czyli
bieda pracujących. W 1989 r. Leszek Balcerowicz zaproponował „terapię szokową”, która została powszechnie
zaakceptowana. Stopniowo, ale bezrefleksyjnie, Polska
wchodziła w formułę gospodarczego rozwoju zależnego.
Jednocześnie nikt nie myślał o godności i szacunku dla
ludzi pracy. A przecież to były elementy nauki społecznej Kościoła, o których mówili choćby papieże Jan XXIII,
a później Jan Paweł II. Pierwszy niekomunistyczny premier Tadeusz Mazowiecki na pewno znał ich opinie,
mimo to zostały one zignorowane. W ten sposób zmarnowano kapitał zaufania Polaków do władz.
Od początku lat 90. kształtował się w Polsce system,
w którym osoby pracujące pozostają biedne. To antyrozwojowy model gospodarczy, który wymaga przebudowy.
Zbyt wielu Polaków jest pozostawionych samym sobie
– taki stan w kraju, w którym narodził się masowy ruch
społeczny o nazwie Solidarność, musi szokować. Badania
wskazujące, że tylko 17 proc. Polaków nie myślało w ostatnich latach o migracji zarobkowej, są tego najlepszym potwierdzeniem. Dlatego dziś potrzebny jest głęboki namysł
nad nowoczesnymi sposobami funkcjonowania państwa. ❙

generally. People ill-equipped for this challenge entered
politics and this has created an abyss between the political
class and the rest of society, which has proved impossible
to bridge to this day.

Anti-growth economic model
must be changed

We can add to all this a specific feature of the Polish
economy, namely the poverty of the working population. In
1989, Leszek Balcerowicz proposed economic shock therapy which was universally accepted. Gradually, but without
any reflection, Poland adopted the formula of dependent economic expansion. At the same time, no-one gave
a thought to the dignity of and respect for working people.
But this was precisely one of the educational components of
the Church’s social teaching expounded by Pope John XXII
and later by John Paul II. The first non-communist prime
minister, Tadeusz Mazowiecki, certainly would have known
of these opinions, but they were ignored. In this way the
reserves of trust of the Polish people towards their authorities were again wasted.
Thus since the beginning of 1990s, a system has been
shaped in Poland whereby the working people remain poor.
This is an anti-growth economic model that must be rebuilt.
Too many Poles are being left to their own devices: the current state of affairs in a country which gave birth to the mass
social movement of Solidarity must be shocking. Research
which has shown that only 17 per cent of Poles have not
thought about economic emigration is the best confirmation of this. Therefore, today we have to think long and hard
about more modern ways of running the country. ❙

prof. Jadwiga Staniszkis: socjolog, autorka wielu książek, m.in. Samoograniczającej się rewolucji i Postkomunistyczne państwo:
w poszukiwaniu tożsamości / sociologist, author of many works: among others, The Self-limiting Revolution, and The Post-Communist
State. A Search for Identity

129

Inwestowanie w siebie

Szczęśliwi
ludzie w mniej
szczęśliwym
społeczeństwie
Happy People in a Less
Happy Society

Janusz Czapiński
Polacy dokonali istotnego postępu w rozwoju indywidualnym. Niestety, znacznie gorzej
wypadają jako społeczeństwo, co uniemożliwia dziś rozwój gospodarczy. / Poles have made great

Polska po 1989 r. stała się doskonałym laboratorium badawczym na skalę, o jakiej psychologowie społeczni i socjologowie w innych
krajach mogą tylko marzyć. Grzechem byłoby
nie skorzystać z takiej okazji. Dlatego wielu badaczy dostosowało swoje zainteresowania do
owego wyzwania. Tak powstał kierunek badań
zwany „makropsychologią”, czyli psychologią
zmiany społecznej. Ja sam również w 1991 r. rozpocząłem cykl dużych badań sondażowych nad
jakością życia. Już 14 razy pytałem (od 2000 r.,
w ramach projektu Diagnoza społeczna) tysiące
Polaków, jak im się w nowej Polsce żyje. Zmiana systemu dała mi więc szansę na fascynującą przygodę naukową – minionych 25 lat jest
najbardziej twórczym okresem w moim życiu.

In 1989, Poland became a research laboratory
on a scale that social psychologists and sociologists in other countries could only dream about.
Wasting such an opportunity would have been
a sin, and therefore many researchers adapted
their interests to this new challenge. Thus the
new field of ‘macropsychology’, i.e. the psychology of social change, was born. In 1991, I also
began a series of large survey studies on quality of life. Fourteen times in a row (since 2000
as part of the Social Diagnosis project), I asked
thousands of Poles about their life in the new
Poland. The change of systems allowed me to
embark on a fascinating academic adventure
– the past 25 years has been the most creative
period in my life.
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progress as individuals. Unfortunately, they fare much worse as a society, and this hampers economic growth today.

Wyniki tych wieloletnich ewaluacji prowadzą
mnie do konkluzji, że po 25 latach Polska – paradoksalnie – jest krajem szczęśliwych ludzi żyjących
w nieszczęśliwym społeczeństwie. Po ćwierćwieczu od rozpoczęcia zmian systemowych Polakom
wiedzie się lepiej niż kiedykolwiek w historii, ale
państwo oraz te wymiary życia społecznego, które od państwa zależą, oceniane są przez obywateli
skrajnie negatywnie. Co jest głównym powodem
rozziewu między rosnącą zaradnością indywidualną Polaków i niewydolnością ich wspólnoty?
Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, analizując efekty zmiany społecznej w dwóch aspektach:
zasobów indywidualnych (kapitału ludzkiego) i zasobów wspólnoty (kapitału społecznego).
Liczba studentów wzrosła w minionych 25 latach ponadczterokrotnie, i to pomimo niżu demograficznego 19-latków, który zaczął się w połowie
pierwszej dekady obecnego wieku. Było to możliwe dzięki temu, że ogromna większość młodzieży
i jej rodziców w wykształceniu widziała gwarancję na lepsze życie. Od połowy pierwszej dekady
tego wieku studia podejmuje już ponad 80 proc.
19-latków (wśród krajów OECD Polskę wyprzedza pod tym względem jedynie Australia), kończy
zaś 58 proc. (wyższy odsetek jest tylko w Islandii).
W pierwszej dekadzie obecnego wieku Polska pod
względem przyrostu osób z wyższym wykształceniem w grupie wiekowej 25–34 lata biła na głowę
wszystkie kraje OECD.
Drugim zasobem indywidualnym, w który Polacy coraz więcej inwestowali, jest zdrowie.
Odsetek palaczy spadł w minionych 22 latach
z 41 proc. do 25 proc., i znacznie ograniczyli oni
liczbę wypalanych dziennie papierosów. Dzięki zmianie stylu życia na bardziej prozdrowotny
i rozwojowi nowych technologii medycznych oraz
nowoczesnych metod diagnostycznych długość
życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet wydłużyła
się o kilka lat (mężczyzn o pięć, a kobiet o cztery
i pół). Coraz chętniej Polacy korzystają też z usług
systemu ochrony zdrowia. W 2013 r. aż 92,4 proc.
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Investing in oneself

The results of these 25 years of evaluations have
led me to the paradoxical conclusion that Poland
is a country of happy people living in an unhappy
society. A quarter of a century after the transformation began, Poles are faring better than ever
before in history, but the state and the aspects of
social life that depend on the state are viewed very
negatively by citizens. What is the main reason for
the gulf between Poles’ growing resourcefulness
as individuals and as a community? Perhaps an
answer to this question can be found by analysing the effects of social change in two areas: individual resources (human capital) and community
resources (social capital).
The number of students in higher education
has grown more than fourfold in the last 25 years
despite the demographic decline in the number of
19 year olds, which began in the middle of the new
millennium’s first decade. This was possible because
the great majority of young people and their parents saw education as an assurance of a better life.
Since the middle of that decade, over 80 per cent of
Polish 19 year olds have undertaken higher studies (among OECD countries, only Australia ranks
higher), and 58 per cent have completed them (only
in Iceland is this figure greater). In the millennium’s
first ten years, Poland was first among OECD countries in terms of the increase in the proportion of
25–34 year olds with higher education.
The second individual resource in which Poles
have invested increasingly more is health. Over
22 years, the percentage of smokers in Poland has
fallen from 41 per cent to 25 per cent, and the number of cigarettes they smoked per day has also fallen
greatly. With changes to a more healthy lifestyle
and the development of new medical technology
and modern diagnostic methods, life expectancy
of both men and women has grown by several
years (5 years for men and 4.5 years for women).
Poles also make more frequent use of the health
care service. In 2013, as many as 92.4 per cent
of households used the services of a health care

Kapitał społeczny jest jednak w Polsce tak niski, że
III RP można by nazwać „państwem bez społeczeństwa”.
Pod względem tolerancji wobec „innych” (np. homoseksualistów), zaufania ogólnego do ludzi i zaufania do instytucji,
skłonności do stowarzyszania się i współpracy, gotowości
do prac społecznych i wielkości wolontariatu Polska zajmuje
ostatnie (lub jedno z ostatnich) miejsce w Europie i bardzo
odległe miejsce na świecie. Szczególnie wymowne jest to, że
większość wskaźników kapitału społecznego nie wykazuje
żadnej znaczącej poprawy od początku transformacji. Po
25 latach Polacy pozostali niemal równie nieobywatelskim
społeczeństwem jak przed zmianą systemu.
W krajach słabiej rozwiniętych, gdzie dominuje gospodarka surowcowo-przemysłowa, o ekonomicznej pomyślności decyduje kapitał ludzki. Poziom wykształcenia w tej
grupie krajów wyjaśnia ponad 50-proc. tempo wzrostu PKB.
Kapitał społeczny nie ma natomiast większego znaczenia
gospodarczego w krajach słabiej rozwiniętych. Odwrotnie
jest w krajach wysoko rozwiniętych z dużym udziałem segmentów gospodarki innowacyjnej, opartej na wiedzy – tutaj
kapitał społeczny ma większe znaczenie niż kapitał ludzki,
determinuje bowiem ponad połowę wzrostu gospodarczego.
To zróżnicowanie znaczenia ekonomicznego dwóch
miękkich kapitałów w zależności od poziomu rozwoju
gospodarki wyjaśnia polski paradoks nieprzerwanego

A neglected society

The state of Poland’s social capital, however, is so low
that the Third Republic could be called ‘a state without a society.’ In terms of tolerance for ‘others’ (homosexuals for
example), trust in people and in institutions, the ability to
associate and cooperate, and readiness to engage in social
or volunteer work, Poland comes in last place (or nearly
so) in Europe and a very distant place in the world. What is
especially telling is the fact that the majority of social capital
indicators haven’t substantially changed since the beginning
of the transformation. After 25 years, Polish society is just
as non-civic as it was under the old system.
In less-developed countries, where the economy is dominated by the extraction and processing of natural resources,
economic success is determined by human capital. The
level of education in such countries is responsible for over
50 per cent of the GDP growth rate. Social capital is of limited economic importance in less-developed regions of the
world. The reverse is true in highly developed countries,
where a large share of the economy is taken by innovative
sectors based on knowledge. In this situation, social capital
is more important than human capital, and is responsible
for over half of the GDP growth rate.
This difference in the economic significance of the
two soft capitals depending on the level of economic development explains the Polish paradox of uninterrupted
economic growth, with the growing wealth of citizens,
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Globalne, bo polskie

Global, because it’s Polish
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Ostatnie kilka lat to czas dynamicznego wzrostu eksportu polskich
produktów i usług, które są coraz lepszej jakości. Tylko w 2013 r.
zagraniczni konsumenci zapłacili za polskie produkty 153 mld euro.
W porównaniu z 2012 r. eksport wzrósł o 6,5 proc. / The last few
years have been a time of rapid growth in the export of Polish
products and services, which are of increasingly better quality.
In 2013 alone, foreign consumers paid 153 billion EUR for Polish
products. In comparison to 2012, exports grew by 6.5 per cent.

Na zdjęciu: Sklep polskiej marki kosmetycznej Inglot na Times Square w Nowym
Jorku. Inglot eksportuje swoje wyroby do ponad 50 krajów świata na sześciu
kontynentach. / Photo: An outlet of the Polish cosmetics brand Inglot in Times
Square, New York. Inglot exports its products to over 50 countries on six continents.
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Zaniedbane społeczeństwo

centre (6 per cent more than in 2000), and 50.6 per cent
of them paid for some of the services privately, in addition
to compulsory contributions (an increase of 12 per cent
since 2000). Greater care for health has led to a decrease in
somatic symptoms and an increase in people’s satisfaction
with their health.
Thanks to greater education and their individual entrepreneurship, Poles have grown significantly richer. At the
beginning of the 1990s, only 29 per cent of households had
revenues that met their basic needs, while in 2013 this figure
had risen to 76 per cent. The positive change in material
living conditions improved people’s outlook on life as well:
stress levels fell and the sense of happiness grew. Between
1992 and 2013, the percentage of Poles who were satisfied
with life increased from 56 per cent to 79 per cent.

M a t e r i a ł w ł a s n y T HIN K T AN K / p u b l i s h e r ' s o w n m a t e r i a l

gospodarstw domowych korzystało z placówek opieki
zdrowotnej (o 6 pkt proc. więcej niż w 2000 r.), a 50,6 proc.
z nich finansowało niektóre z usług zdrowotnych ze środków prywatnych, poza obligatoryjną składką (wzrost od
2000 r. o 12 pkt proc.). W efekcie większej dbałości o zdrowie spadało nasilenie symptomów somatycznych i wzrosło
zadowolenie ze stanu zdrowia.
Dzięki rosnącemu wykształceniu i indywidualnej przedsiębiorczości Polacy istotnie się wzbogacili. Na początku
lat 90. zaledwie 29 proc. gospodarstw domowych miało
dochody wystarczające do zaspokojenia bieżących potrzeb,
w 2013 r. liczba takich gospodarstw wzrosła do 76 proc.
W ślad za poprawą materialnych warunków życia rósł także
kapitał psychiczny – spadał stres życiowy i rosło poczucie
szczęścia. Między 1992 i 2013 r. odsetek Polaków zadowolonych z dotychczasowego życia zwiększył się z 56 do 79.

Bez (współ)pracy nie ma kołaczy

Czy jest zatem szansa, że Polska wejdzie w przyszłości do klubu krajów wysoko rozwiniętych?
Przejście od gospodarki surowcowo-przemysłowej
do gospodarki opartej na wiedzy wymaga czegoś
więcej niż tylko zdrowia, witalności i kompetencji,
jakie daje wykształcenie. Wymaga wiedzy „gorącej”, umiejętności uczenia się ustawicznego, kreatywności, a przede wszystkim chęci i umiejętności
współpracy. O ile w Polsce w minionym ćwierćwieczu sprawdzała się zasada „bez pracy nie ma
kołaczy”, o tyle przejście do suwerennej gospodarki
innowacyjnej wymagać będzie wyznawania innej
zasady – „bez współpracy nie ma kołaczy”.
Największym zatem wyzwaniem jest budowanie kapitału społecznego. Jeśli Polska chce na globalnym rynku konkurować własnym know-how,
jeśli chce mieć gospodarkę innowacyjną, a nie wyłącznie naśladowczą, musi zacząć poważnie reformować administrację publiczną, system edukacji
oraz instytucje kultury. Koniecznym warunkiem
wstępnym takich reform jest wola polityczna tych,
którzy o kształcie i zasadach funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce decydują. ❙

accompanied by a very low level of social capital.
The Polish economy is not innovative; it is a poorly
developed economy with a predominance of generic companies. Relatively low labour costs and
rapidly growing human capital have drawn foreign
investors who have built dozens of plants for the
assembly of modern household appliances, electronic equipment and cars, and who have opened
accounting and IT centres. This has little to do with
innovative development.

Wielka
zdobycz

wolności

No (collective) pain, no gain?

The Great Prize of Freedom

Is there a chance for Poland to join the club of
highly developed countries in the future? The shift
from a resource extraction and processing economy to one based on knowledge requires more than
health, vitality and the competence that education
brings. It presupposes a ‘hot’ capacity for continuing education, creativity, and above all, the willingness and ability to work together. Insofar as in
Poland in the last 25 years the principle of ‘no pain,
no gain’ has proven effective; moving on to a sovereign and innovative economy will need to rest
on a different principle ‘no collective pain, no gain’.
The greatest challenge facing Poland is, therefore, to build up its social capital. If Poland wants
to compete in the world at large with its own knowhow, if it wants an innovative – not an emulative
– economy, it needs to embark on serious reforms
of its public administration, education system and
cultural institutions. A necessary precondition for
such reforms is the political will of those deciding
on the manner and principles by which Poland’s
public institutions function. ❙

prof. Janusz Czapiński: psycholog społeczny, wieloletni kierownik badania Diagnoza społeczna

social psychologist, the long-serving director of the Social Diagnosis project
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/

Jerzy Owsiak
Dzięki temu, że Polacy odzyskali wolność, radykalnie się zmieniły społeczeństwo i przestrzeń,
w której żyjemy. Marzę, aby takie pozytywne zmiany zaszły także na scenie politycznej. / With
freedom regained, Poles and the space in which they live have changed dramatically. I dream of equally positive
changes on the political stage.

FOt.: archiwum autora / PhOTo: author’s archive

rozwoju gospodarczego i bogacenia się obywateli
przy bardzo niskim poziomie kapitału społecznego. Polska gospodarka nie jest innowacyjna, jest
gospodarką słabo rozwiniętą z przewagą firm
odtwórczych. Stosunkowo niskie koszty pracy
i szybko rosnący kapitał ludzki przyciągnęły zagranicznych inwestorów, którzy zbudowali dziesiątki montażowni nowoczesnego sprzętu AGD
i RTV oraz samochodów oraz utworzyli centra
księgowe i informatyczne. Trudno mówić jednak
o rozwoju innowacji.

Największa wartość polskiej transformacji? To
wolność. Przede wszystkim wolność od sytuacji
przymusowych. Dziś dla młodych ten wymiar
wolności może być trudny do pojęcia. Ja natomiast dobrze pamiętam czasy, kiedy tzw. bilet do
wojska budził wśród młodzieży strach: „Wezmą
mnie czy nie?”. Symbolicznym dowodem końca
okresu absurdalnych zakazów było zaś dla mnie
zniknięcie z dworców kolejowych tabliczek z napisem: „Zakaz fotografowania”. Ten zakaz pokazuje, jak wiele rzeczy było wówczas zabronionych.
Ale drugi aspekt wolności to możliwość decydowania o własnym życiu. Wolny człowiek sam
odpowiada na pytanie, czy chce kontynuować
edukację, czy też woli zostać żołnierzem zawodowym. Zachwyca mnie, że mogę dziś wybierać
spośród 600 kanałów telewizyjnych i korzystać
z tego, co mi najbardziej odpowiada. Poczułem
m.in. dzięki temu osobistą wolność wyborów.

The most valuable outcome of Poland’s transformation is freedom. Above all, freedom stemming from compulsion. This aspect of freedom
may be hard for young people to grasp today. But
I recall too well the times when conscription notices planted fear in young men’s hearts: ‘Will they
take me or not?’ The change that to me personally
symbolises the end of the absurd prohibitions was
the removal of the ‘No photography’ signs from the
country’s railway stations. That prohibition illustrates just how many things used to be forbidden.
But another aspect of freedom is the ability
to make decisions about one’s own life. A free
person can choose to continue his education or
become a professional soldier. I am delighted to
be able to choose from over 600 television channels and to enjoy what suits me best. This, among
other things, is what makes me feel the freedom
of personal choice.
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Dwa zakręty od Amsterdamu

Głębię zmian, jakie zaszły w ostatnim ćwierćwieczu,
odczułem całkiem niedawno, podczas podróży z Amsterdamu. Odwiedzałem tam przyjaciół, którzy dzielą swoje
życie między Polskę a Holandię. Podczas nocnej jazdy zarejestrowałem ostry zakręt w lewo przy wyjeździe z Amsterdamu. Potem był gwałtowny skręt w prawo – i wjechaliśmy
na warszawski Ursynów. Pomyślałem sobie: dwa zakręty
i przejechałem kawał Europy. Jechaliśmy dobrymi autostradami, a przecież kiedyś kończyły się one na granicy
polsko-niemieckiej (dalej były wertepy). Tym razem poczułem ciągłość i to, że otaczają mnie takie same samochody,
technologie itd. W wielu wymiarach życia Polska jest dziś
bowiem taka sama jak Zachód.
Chyba mogę nawet powiedzieć, że jestem nienaturalnie wyczulony na pozytywne zmiany w naszym otoczeniu.
Szczególnie zachwycają mnie nowe technologie, które wiele mówią o tym, jak się rozwijamy i jakim nowoczesnym
społeczeństwem jesteśmy. Porównując Polskę i Holandię,
dostrzegam ciągłość technologiczną, a także podobieństwa
w stylu życia. Cieszy mnie np. rozwój ruchu rowerowego
w Warszawie i to, że powstało wiele punktów, w których
można wypożyczyć rowery. Organizując Wielki Finał Orkiestry, zaprosiliśmy firmę obsługującą te wypożyczalnie,
przy czym nie traktowaliśmy tego jako reklamy jakiegoś biznesu – chcieliśmy po prostu promować zwyczaj, bo warto,
by się upowszechniał.
Sądzę, że dużą rolę w zmienianiu polskiej rzeczywistości odegrała organizacja mistrzostw Europy w piłce nożnej
w 2012 r. W ramach przygotowań tej imprezy powstało wiele obiektów. Nawet jeżeli oznaczało to konieczność „zaparcia się”, nie mam nic przeciwko takiej mobilizacji i jestem
dumny z tego, co udało się Polakom osiągnąć. Cieszę się,
że dzięki temu wysiłkowi Polska nie odstaje dziś od Europy.

Między materializmem a wartościami

Nie zgadzam się natomiast z sądem, że w Polsce jest
mało kapitału społecznego i kooperacji. Gdyby tak było,
nie byłoby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która
co roku miliony osób mobilizuje do pomagania innym.
Ja naprawdę dostrzegam rosnącą otwartość Polaków na
wolontariat i pomoc. Polacy bardzo się zmienili po 1989 r.
Młode pokolenie nie ma obciążeń. Co więcej, przez 22 lata

Two turns from Amsterdam

On a recent trip to Amsterdam, I again felt the extent
of the changes that have taken place over the last 25 years.
I went to visit friends who divide their time between Poland and the Netherlands. During my overnight drive back
to Poland, I noted a sharp turn to the left as I left Amsterdam, followed by a sharp turn to the right, and I was in
Warsaw’s district of Ursynów. I then thought to myself: two
turns and I covered a chunk of Europe. We drove all the
way on comfortable motorways, whereas not long ago they
had ended abruptly at the German-Polish border (beyond,
there were only ruts and bumps). This time I felt a sense
of continuity – around me were the same cars, the same
technologies, etc. In many ways, life in Poland is just the
same as in the West.
I can probably say that I am unusually sensitive to positive changes in our surroundings. I am particularly excited
by new technologies, which tell a lot about how we are
developing and what a modern society we are becoming.
Comparing Poland to the Netherlands, I see technological continuity and similarities in lifestyle. I am very pleased
with the rise of bicycle traffic in Warsaw and the emergence
of rent-a-bike spots. When we organised the final concert
of the Great Orchestra of Christmas Charity, we invited the
company managing these bike rental places, and we didn’t
treat this as the promotion of a business, but of a custom
worth encouraging.
I think that hosting the Euro 2012 Football Championships did a lot to change Poland. Many new facilities were
built. And even if this entailed some sacrifices, I have nothing against such a mobilisation and am proud of what Poles
managed to achieve. I am glad that through this effort, Poland no longer stands out in Europe.

– these recordings form a beautiful testimonial of
the changes taking place in the country.
Our life is also marked by a drive to make money and by ubiquitous commercialism. I think, however, that such an intense desire to acquire wealth
is a natural stage of development. Stabilisation
will be next. In this connection, I look with some
indulgence on the fact that Poles can be unkind,
impulsive and forgetful of their history.
But I wish that Polish political standards would
change, just as its economy and society have. In this
regard, Poland should emulate the Western European democracies. It is not a topic on which I wish
to give advice. What I have in mind is responsible
politics, which should be a profession, a well-paid
one, but one requiring professionalism. A politician should not indulge in trivialities, self-interest
and petty animosities.
The issues that presently agitate Polish politicians are immaterial, and continual disputes are not
constructive, but destructive in their consequences.
Of course, it is normal that there should be parties
and politicians we do not support. But all ideologies concerning world-view issues are dangerous
in politics. Particularly dangerous are those people
who try to impose their views on others. I see in
this a desire to return to limitations on freedom
– to a situation we managed to leave behind a mere
25 years ago. As if politicians were beginning to be
bothered by freedom. ❙

Between materialism and values

I disagree, however, that there is little social capital or
cooperation in Poland. If this were the case, there would
be no Great Orchestra of Christmas Charity which, every
year, mobilises millions of people to help others. I truly see
a growing openness in Poles towards volunteer work and
aid. Poles have changed greatly since 1989. The younger
generation has no mental baggage. What’s more, for 22 years
we have filmed the activities around the Great Orchestra
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filmowaliśmy działania towarzyszące funkcjonowaniu WOŚP – te nagrania są pięknym dowodem
zachodzących w kraju zmian.
Oczywiście naszym życiem kieruje też pęd za
pieniędzmi i powszechna komercja. Myślę jednak, że taki okres – intensywnej chęci bogacenia
się – jest naturalnym etapem rozwoju. Następnym
będzie stabilizacja. W związku z tym patrzę przez
palce na to, że Polacy bywają nieuprzejmi, popędliwi czy też zapominają o swojej historii.
Marzę, by tak jak zmieniły się gospodarka
i społeczeństwo, zmieniły się też standardy polityczne. Pod tym względem Polska powinna zdążać w stronę demokracji zachodnioeuropejskich.
Nie jest to temat, w którym chciałbym dawać rady.
Chodzi mi jednak o to, by polityk był osobą odpowiedzialnie zajmującą się polityką. Powinien to
być zawód dobrze płatny, ale wymagający profesjonalizmu. Polityk nie może się zajmować błahostkami, prywatą czy animozjami.
Sprawy, o które obecnie drze się w polskiej
polityce szaty, są nieistotne, a ciągłe spory rujnują, zamiast budować. Oczywiście to normalne, że funkcjonują partie i politycy, których nie
popieramy. Jednak wszelkiego rodzaju ideologia
dotycząca spraw światopoglądowych w polityce
jest niebezpieczna. Niebezpieczni są zwłaszcza ludzie mówiący, co ma się podobać. Widzę w tym
chęć powrotu do ograniczania wolności – sytuacji,
z której zaledwie ćwierć wieku temu udało się nam
wyzwolić. Tak jakby politykom zaczęła przeszkadzać wolność. ❙

Jerzy Owsiak: pomysłodawca i współtwórca Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizującej
największe w Polsce akcje charytatywne i społeczne / originator and co-creator of the Foundation of the Great

Orchestra of Christmas Charity, which organises the largest social and charity events in Poland
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Bez strachu w sercu

Ludzie
z

nadziei
MEN OF HOPE

Andrzej Wajda
Polskie zwycięstwo było możliwe dzięki połączeniu romantyzmu (czyli duchowości)
i pozytywizmu (a więc kultu pracy i zaradności). Ta duchowa przedsiębiorczość Polaków
może też być źródłem ich siły w przyszłości. / Polish victory was possible thanks to the combination
of romanticism (that is, spirituality) and positivism (and thus the cult of work and resourcefulness). This spiritual

Jako obserwator wielu wydarzeń minionego
stulecia byłem świadkiem powstawania muru
berlińskiego, który podzielił to niemieckie
miasto na dwie części. Wydawało się wówczas,
że coś tak dziwnego po prostu przyjąć się nie
może, a jednak mur ten na długo symbolicznie
podzielił na pół także całą Europę. Trudno więc
było nie czuć satysfakcji w momencie, gdy się
przewracał. My tego dokonaliśmy – tu, w Polsce.
Rozkład komunizmu, a potem jego upadek zaczął się przecież od polskiej Solidarności. Jesień
Ludów w Europie Środkowej także zaczęła się
od Polski – od pokojowych negocjacji Okrągłego Stołu. Nie tylko symbolicznie, ale dosłownie,
mur, którym podzielona była Europa, przewrócił Lech Wałęsa; przewróciliśmy mur wszyscy
razem. Stało się tak dzięki temu, że nigdy nie
umieliśmy zapomnieć o nadziei.

As an observer of many of the past century’s
events, I was also witness to the construction of
the Berlin Wall, which divided that German city
into two parts. It seemed at the time that something so strange couldn’t possibly be accepted,
and yet for a long time the wall symbolically
divided all of Europe into two. It would have
been hard thus not to feel satisfaction at the moment it came down. We tore it down – we, here
in Poland. The decline and fall of communism
began in Poland – with the peaceful Round Table negotiations. Not only symbolically, but also
literally, the wall that had divided Europe was
torn down by Lech Wałęsa; we tore down the
wall, all of us together. It happened because we
never gave up hope.
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entrepreneurship of Poles could also be the source of their strength in the future.

To było wielka wygrana, i to podwójne – bo trzeba
pamiętać, że wiele polskich rewolucji w sferze duchowej
można pojmować jako zwycięstwo, lecz realnie kończyły się
klęską. Karty polskiej historii pełne są postaci, które moralnie zwyciężyły, ale przegrały sprawę, o którą walczyły. Tym
razem tak się nie stało. Lech Wałęsa przeprowadził tę walkę
bezkrwawo i skutecznie. W tym tkwiła jego wielkość.
Pamiętam moment, gdy zobaczyłem go po raz pierwszy
w 1980 r. Byłem wówczas prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, wprowadziliśmy do strajkującej Stoczni
Gdańskiej naszą kamerę. Pojechałem zobaczyć, czy wszystko „na planie” jest w porządku, i na miejscu poznałem Lecha Wałęsę. Zapytałem go o możliwość wejścia rosyjskich
czołgów, bo bałem się, że postulaty robotników mogą iść
za daleko i sprowokować stronę rosyjską. On spojrzał na
mnie i powiedział: „Panie Andrzeju, nie będzie żadnych
radzieckich czołgów”.
Gdy wróciłem do Warszawy, przyjaciele pytali, czy
widziałem Wałęsę. Odpowiadałem, że radził nie obawiać
się radzieckiej interwencji. Rozeszło się więc po stolicy, że
Sowieci nie wejdą. Zrozumiałem wówczas, co to znaczy
mieć zmysł przywódcy. Fenomen Wałęsy polegał na tym,
że mimo braku wywiadu, wojska, armii, a nawet telefonu
potrafił trafnie ocenić sytuację i określić, dokąd można się
posunąć. Pomyślałem wtedy, że jest to człowiek nadziei
– i jeśli jemu się powiedzie, powiedzie się nam wszystkim.
Dlatego mój film o Lechu Wałęsie, który powstał w 2013 r.,
nosi tytuł Wałęsa. Człowiek z nadziei. Nawiązuje on do moich poprzednich obrazów, pokazujących walkę z systemem,
fimów: Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza.
Znajomość ówczesnych realiów powoduje, że jestem dziś
odporny na różne niesprawiedliwe i nieprawdziwe opinie,
które dotyczą Solidarności i przełomu 1989 r. Poznałem bohaterów historii z bliska, problemy, z którymi się borykali,
wroga, z jakim się mierzyli. Tym wrogiem bywał również
zabijający nadzieję strach, przed polskim wojskiem, polską
milicją i Służbą Bezpieczeństwa.

Między różnorodnością a tradycją

Dziś łatwo mówić, że coś można było zrobić inaczej,
lepiej, ale wtedy odwaga była cechą nielicznych. Lata „komuny”, Polski Ludowej, pozbawiały ludzi inicjatywy i chęci
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A heart without fear

It was a great victory, a double one – because it must be
remembered that many Polish revolutions could have been
considered victorious in the spiritual sense, but in reality
they ended in defeat. The pages of Polish history are full
of figures who won a moral victory but lost the cause for
which they were struggling. This time, that didn’t happen.
Lech Wałęsa conducted the struggle effectively and without
bloodshed. Therein lies his greatness.
I remember the moment in 1980 when I saw him for
the first time. I was then chairman of the Association of Polish Filmmakers; we had brought our camera to the Gdańsk
Shipyard, which were on strike. I went to see if everything
was in order ‘on the set’ and met Lech Wałęsa. I asked him
about the possibility of Russian tanks arriving, because I was
afraid the workers’ demands might go too far and provoke
the Russians. He looked at me and said, ‘Andrzej, there won’t
be any Soviet tanks.’
When I returned to Warsaw, my friends asked if I had
seen Wałęsa. I answered that he had advised me not to worry about Soviet intervention. It thus got around the capital
that the Soviets weren’t coming. I understood then what it
means to have the mind of a leader. The Wałęsa phenomenon consisted in the fact that without an intelligence service, an army, soldiers, or even a telephone, he was able to
assess the situation correctly and determine where it could
go. I thought then that he was a man of hope – and that if
he succeeded, we would all succeed.
This is why my film about Lech Wałęsa, which appeared
in 2013, was entitled Wałęsa: Man of Hope. It was a reference to my previous pictures showing the struggle against
the system: Man of Marble and Man of Iron.
Acquaintance with the conditions of those times has
made me immune today to various unjust and untrue opinions concerning Solidarity and the breakthrough of 1989.
I became close with the heroes of the story, the problems
they were grappling with and the enemy they were facing.
That enemy was also the people’s hope-stifling fear of the
Polish army, the Polish police and the Security Service.

Between diversity and tradition

Today it is easy to say that something could have been
done differently, done better, but at the time courage was

działania. W wielu z nas została jednak przedsiębiorczość duchowa, która kazała nam poszukiwać
na różne sposoby wyjścia z matni, w jakiej Polska
znalazła się po II wojnie światowej – z potrzasku,
w którym zostawili nas też nasi zachodni sojusznicy. Myślę, że dzięki tej duchowej przedsiębiorczości,
łączącej pozytywizm i romantyzm, możliwy był fenomen Solidarności. Także dzięki niej Leszek Balcerowicz znalazł w sobie dość odwagi, by dostrzec,
że polska gospodarka jest w stanie rozkładu i nie
można szukać metod przedłużania jej agonii, ale
trzeba sięgnąć po radykalne rozwiązania.
Jestem człowiekiem kultury i dlatego o wyzwaniach przyszłości myślę głównie z tej perspektywy.
Sądzę, że dziś największym z nich jest wzmacnianie w Polsce szacunku dla różnorodności oraz
inności. Nie chodzi o znajomość języków obcych,
lecz o uczenie poszanowania, że istnieją inne poglądy, upodobania i spojrzenia na to, co cenne
i ważne. Dla mnie i mojej żony Krystyny Zachwatowicz jako fundatorów Centrum Kultury, a dziś
Muzeum Manggha w Krakowie taką lekcją przybliżania pięknej inności jest przygoda z kulturą japońską. Japończycy stali się mi bliscy, bo choć nie
znam ich języka i ledwo poznałem kultywowane
przez nich obyczaje, mają oni cechy, które przez
całe życie chciałem w sobie pielęgnować: powagę,
poczucie odpowiedzialności i honoru, bezinteresowność, potrzebę tradycji. Dzięki pobytom w Japonii i spotkaniom z tą kulturą wiem, że te cechy
istnieją nie tylko w mojej wyobraźni, lecz także
w rzeczywistości. W japońskiej sztuce znajdziemy
wiele pięknych, bezinteresownych dzieł, realizowanych z trudnym do wyobrażenia zaangażowaniem
i perfekcją. Dziś Polsce i Polakom potrzebne jest
większe obcowanie z innymi kulturami i otwieranie się na inną niż tylko własna wizję świata.
Mam zarazem nadzieję, że Polacy nie zapomną
o swojej tradycji, o przeszłości, o grobach i cieniach. One również nas ukształtowały. Musimy
umieć twórczo i krytycznie rozmawiać o polskości, o jej wadach i zaletach, umieć przejrzeć się
w lustrze własnej przeszłości, potrafić prowadzić

a trait of few people. The years of communism, of
the People’s Republic, deprived people of initiative
and the desire to act. Many of us, however, retained
the spirit of entrepreneurship, which caused us to
seek various ways out of the snare in which Poland
found itself after WWII – out of the rut in which
our western allies had left us. I think the phenomenon of Solidarity was possible thanks to this spiritual entrepreneurship, combining positivism and
romanticism. Thanks to it too, Leszek Balcerowicz
found sufficient courage in himself to notice that
the Polish economy was in a state of decay and
there was no point in prolonging its agony, but that
radical solutions needed to be sought.
I am a man of culture and therefore I think
about the challenges of the future chiefly from
that perspective. I think that today the largest one
is to increase respect in Poland for diversity and
otherness. It is not a matter of knowing foreign
languages, but rather of teaching respect for the
existence of other views, preferences, and ways of
looking at what is valuable and important. For me
and my wife, Krystyna Zachwatowicz, as founders of the Culture Centre, and today the Manggha
Museum in Cracow, such a lesson in closeness to
beautiful otherness has been our adventure with
Japanese culture. The Japanese have become very
close to my heart, because although I do not know
their language and am only slightly acquainted
with their customs, they have traits that I have
wanted to cultivate in myself all my life: courage,
the sense of responsibility and honour, altruism,
and the need for tradition. Thanks to visits to Japan and acquaintance with that culture I know that
those traits exist not only in my imagination but
also in reality. In Japanese art we find many beautiful, selfless works, made with almost inconceivable
engagement and perfection. Today Poland and the
Poles need greater familiarity with other cultures
and need to open themselves to other visions of the
world besides their own.
At the same time, I hope that Poles will not forget their own traditions, or forget about the past,
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twórczą polemikę z tradycją historyczną. Wierzę, że to
połączenie dzisiejszej nowoczesności, przedsiębiorczości
i zaradności z właściwą dozą duchowości i tradycji może
stać się źródłem polskiej równowagi i siły.

Obraz wielkich przemian

Boję się niekiedy, że być może dziś nie potrafimy sobie
uczciwie powiedzieć, w jakiej jesteśmy sytuacji. Wyśmienity
polski pisarz Witold Gombrowicz mawiał: „Ja nie jestem
głupi. Ja jestem w głupiej sytuacji”. Być może czujemy się
dziś podobnie. Odzyskaliśmy wolność, ale czy do końca
wiemy, jak się z nią obchodzić? Czy potrafimy rozmawiać
o tym, jak najlepiej wykorzystać tę sytuację?
A może za mało koncentrujemy się na mówieniu o osiągnięciach wolności, pozytywnym obrazie zmian?
Gdy Polska straciła niepodległość, wielcy polscy pisarze
zrozumieli, że trzeba pokazywać nie tylko romantyczne zrywy i przegraną walkę, lecz także bohaterów codzienności:
Łódź – ziemię obiecaną, pierwszych kapitalistów, przedsiębiorczych szlachciców. Tych, którzy potrafią zbudować coś
trwałego, zagospodarować nową rzeczywistość, nie tracąc
z oczu szerszych celów. Patrzę na polskie zmiany w ostatnich 25 latach z podziwem, a niekiedy ze zdumieniem
i niedowierzaniem. Tak wiele nam się udało w tak krótkim
czasie. To wspaniała, optymistyczna historia. Bardzo chciałbym zrobić o niej film. ❙

about the graves and the ghosts. They also shaped us. We
have to know how to talk creatively and critically about
Polishness, its faults and virtues, know how to look in the
mirror of our own past, be able to conduct a constructive
polemic with historical tradition. I believe that this combination of today’s modernity, entrepreneurship and resourcefulness, with the right dose of spirituality and tradition,
could become the source of Polish equilibrium and strength.

A picture of great change

Sometimes I am afraid that perhaps today we are unable
to say honestly what situation we are in. The outstanding
Polish writer Witold Gombrowicz said, ‘I am not stupid.
I am in a stupid situation.’ Perhaps we feel the same way
today. We have acquired freedom, but do we really know
what to do with it? Can we talk about how best to use the
situation? Or do we perhaps concentrate too little on speaking of the achievements of freedom, the positive picture of
the changes?
When Poland lost its independence, the great Polish
writers understood that they needed to show not only Poland’s romantic revolutionary impulses and failed struggles,
but also the heroes of its daily life – of Łódź – the promised
land, of its first capitalists, and of its enterprising noble and
gentry classes – those people who were able to build something lasting, to manage in new conditions, without losing
sight of wider aims. I look at Poland’s changes during the
past 25 years with admiration, and sometimes with amazement and disbelief. We managed to do so much in such
a short time. It’s a wonderful, optimistic story. I would very
much like to make a film about it. ❙

Andrzej Wajda: reżyser, twórca ponad 50 filmów, w 2000 r. otrzymał honorowego Oscara za całokształt twórczości

film director, the author of more than 50 films. In 2000 he received an honorary Oscar for Lifetime Achievement
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on, że musi uwzględniać realia zewnętrzne – wciąż istniał
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Układ
Warszawski, a Polska była jedynym krajem bloku wschodniego mającym niekomunistyczny rząd.
Dlatego wielki cel włączenia Polski do Zachodu mógł
być realizowany stopniowo, metodycznie, z uwzględnieniem zmian w koniunkturze międzynarodowej, w tym
przede wszystkim postępującego rozkładu bloku socjalistycznego. Premier Tadeusz Mazowiecki nie proklamował
tego celu w swoim exposé z 1989 r., ale kiedy pojawiły się
sprzyjające warunki, był on nie tylko realizowany, lecz także został ogłoszony jako element polityki jego rządu.

patriotyzm
nowych
czasów

new era patriotism

Powszechne włączenie w zmiany

Aleksander Hall
Powodzenie sukcesu polskiej transformacji to w dużej mierze zasługa jakości przywództwa
premiera Tadeusza Mazowieckiego. Doskonale rozumiał on zarówno zachodnie aspiracje
Polaków, jak i uwarunkowania, w których znajdował się kraj. / The success of the Polish transformation
was mainly due to the leadership qualities of prime minister Tadeusz Mazowiecki. He was perfectly aware of both

O sukcesie polskiej transformacji zdecydowały trafne wybory strategiczne dotyczące
zmian w systemie polityczno-gospodarczym
Polski oraz wizji jej miejsca w Europie i na świecie, dokonane w krytycznym momencie przez
ówczesne kierownictwo obozu solidarnościowego oraz kolejne rządy w latach 1989–1993.
Słuszność tych wyborów zweryfikował czas.
Drugim ważnym elementem była jakość
polityki prowadzonej przez pierwszego niekomunistycznego premiera Tadeusza Mazowieckiego. „Metodę Mazowieckiego” cechowało to, co Stanisław Stomma nazywał
mądrością etapu: od samego początku polskiej
transformacji było jasne, że Polska chce podążać drogą na Zachód. Było to oczywiste także dla Mazowieckiego. Jednocześnie wiedział

The right strategic choices related to changes
in Poland’s political-economic system and vision
of the country’s place in Europe and the world,
taken at a critical moment by the then leadership
of the Solidarity camp and subsequent governments in 1989-1993, underpinned the success of
the Polish transformation. Time has shown that
these decisions were the right ones.
The second key element was the quality of
the politics conducted by the first non-communist prime minister, Tadeusz Mazowiecki.
‘The Mazowiecki method’ was characterised by
what Stanisław Stomma (politician and journalist) called the ‘wisdom of the era’: from the
outset of the Polish transformation it was clear
that Poland wanted to take a route towards the
West. This was also evident for Mazowiecki. At
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the newly awakening aspirations of Poles and the actual conditions in which the country found itself.

W wymiarze wewnętrznym „metoda Mazowieckiego”
polegała na włączeniu w proces budowania nowej Polski
maksymalnie dużej części polskiego społeczeństwa – niezależnie od tego, kto jakich wyborów dokonał w przeszłości (np. czy był uwikłany w system komunistyczny, czy
nie). Choć nie przetestowaliśmy konkurencyjnego modelu
– polegającego na rozliczeniach i ustawowej dekomunizacji
– to taktykę Tadeusza Mazowieckiego uważam za słuszną,
gdyż pozwoliła uniknąć wstrząsów i destrukcyjnego wpływu starych podziałów na transformację Polski. Co ważne,
taka strategia była kontynuowana przez kolejne ekipy solidarnościowych rządów. Nie zmieniła jej nawet kampania
prezydencka w 1990 r., która przyniosła głęboki podział
obozu solidarnościowego i zwycięstwo Lecha Wałęsy.
Skutecznej transformacji sprzyjała również koniunktura międzynarodowa, ale warto pamiętać, że Polska też
miała udział w jej tworzeniu. Powstanie w latach 80. XX w.
Solidarności – efekt buntu klasy robotniczej – oznaczało
kompromitację systemu komunistycznego i wpływało na
sytuację w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz w całym bloku wschodnim. W tym kontekście
wspomniany sposób wprowadzania przemian w Polsce
odegrał ważną rolę w całym regionie. Gdyby obóz solidarnościowy wybrał metodę rewolucyjną i gdyby doszło
do aktów odwetu na ludziach poprzedniego systemu, determinacja starych struktur władzy w państwach bloku
wschodniego do obrony status quo byłaby większa. Polska
transformacja pokazywała, że przekazanie władzy nie musi
oznaczać zagrożenia życia czy wykluczenia ze wspólnoty
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the same time, he knew that he had to take into account
external factors – the ongoing existence of the USSR and
the Warsaw Pact – and Poland was the only country in the
Eastern Bloc with a non-communist government.
This was why the grand goal of reconnecting Poland to
the West had to be executed gradually, methodically, taking
into consideration changes in the international environment, above all, the progressive break-up of the socialist bloc.
Prime minister Tadeusz Mazowiecki did not proclaim this
goal openly in his inaugural speech in 1989; however, when
conducive conditions appeared it was not only executed, but
was announced as a key part of his government’s policy.

No-one left out in the changes

On the internal front, the ‘Mazowiecki method’ was
predicated on including in the process of building a new
Poland possibly all the groups in Polish society – regardless of what their choices had been in the past (e.g. if they
had been embroiled in the communist system or not). Although we hadn’t tested any competing models – calling
the communists to account for their deeds or introducing
statutory decommunisation – I believe the tactic deployed
by Tadeusz Mazowiecki was right, as it did not allow the
turbulent and destructive impact of old divisions to affect
the Polish transformation. It is important also that this
strategy was continued by the subsequent Solidarity-based
governments. Even the 1990 presidential election campaign, which brought a deep split in the Solidarity camp
and the victory of Lech Wałęsa, did not alter it.
The international situation was conducive to an effective transformation as well, but it is worthwhile recalling
that Poland played a part in its creation. The formation of
Solidarity in the 1980s – the outcome of a working class rebellion – was an embarrassment for the communist system
and impacted on the situation in the USSR and across the
Eastern Bloc. In this context, the above-mentioned method of introducing changes in Poland played an important
role in the whole region. If the Solidarity camp had chosen
a revolutionary method and if it had chosen revenge attacks
on people from the old system, the determination of the
old structures of power in states across the Eastern Bloc
to defend the status quo would have been greater. The Polish transformation showed that the transfer of power did

politycznej. Warto zauważyć, że choć formacje
polityczne wywodzące się w różny sposób ze starych struktur wykorzystały tę szansę i powróciły
w latach 1993–1994 do władzy we wszystkich
krajach regionu (z wyjątkiem Czech), to powrót
ten nie pociągał za sobą restytucji starego systemu
politycznego czy gospodarczego. Oznaczało to, że
wszystkie siły polityczne zaakceptowały przełom
1989 r. wraz z programem zmiany statusu Europy
Środkowo-Wschodniej w Europie i na świecie.

Portret męża stanu

Da mnie ważnym i pięknym doświadczeniem
minionego ćwierćwiecza była praca w kręgu najbliższych współpracowników Tadeusza Mazowieckiego.
Nie waham się powiedzieć, że była to współpraca
z wybitnym mężem stanu. Jako członek rządu miałem możliwość pomagać mu, ale także uczestniczyć
w procesach decyzyjnych. Mazowiecki był liderem
podejmującym decyzje z dużym rozmysłem. Oznaczało to, że niekiedy dojrzewały one długo, ale raz
podjęte były konsekwentnie realizowane.
Premier lubił pracować w niedużych zespołach,
w kręgu osób zaufanych, gdzie mógł się dzielić wątpliwościami i dylematami. Był też człowiekiem,
który niezwykle serio traktował warstwę aksjologiczną polityki, czyli to, w imię czego się działa.
Z tego okresu silnie utkwiła mi w pamięci msza
w tzw. lesie katyńskim w trakcie pierwszej wizyty
Tadeusza Mazowieckiego w ZSRR, w listopadzie
1989 r. Pamiętam, że na nabożeństwo szliśmy przez
las w przerażającym mrozie. Jednak z powodu
ogromnych emocji nie czułem tego zimna. Gdy
rozległ się polski hymn, a potem hymn ZSRR, ze
zdwojoną siłą dotarło do nas, w jakim miejscu jesteśmy – i że reprezentujemy Polskę, która wchodzi
na drogę wolności. Na początku tej drogi niezbędne było złożenie hołdu tym Polakom, którzy za kraj
oddali swoje życie.

Nowoczesny patriotyzm

Na pierwszym miejscu wśród wyzwań, przed
którymi dzisiaj stoi Polska, stawiam konieczność

not have to mean threats to life or exclusion from
the political community. It’s worth noting that although the political formations stemming in various ways from the old structures took their chance
and returned to power in 1993-1994 in all countries of the region (apart from the Czech Republic), this return did not bring with it the restitution
of the old political or economic system. This meant
that all political forces accepted the turning point
of 1989, along with the programme of changes in
the status of Central and Eastern Europe in Europe
and globally.

Portrait of a statesman

For me personally, one important and beautiful experience of the last 25 years was to work
among the ranks of Tadeusz Mazowiecki’s closest
co-workers. I do not hesitate to say this was collaboration with a renowned statesman. As a member
of the government, I had the opportunity to help
him, but also to take part in the decision-making
process. Tadeusz Mazowiecki was a leader who
took decisions with great reflection. Sometimes
they took a long time, but once taken they were
consistently executed. He liked to work in small
teams, among trusted people, where he could share
his doubts and dilemmas. He was also a man who
treated the axiological aspects of politics unusually
seriously. From this period, imprinted on my mind
is the mass held in Katyn Forest, during Tadeusz
Mazowiecki’s first visit to the USSR in November
1989. I remember that at the service we walked
through the forest in a frighteningly harsh frost.
However, overcome with emotions I didn’t feel
the cold. When the Polish national anthem was
played, followed by the USSR anthem, we came
to realise very powerfully the significance of the
place we were at – and that we were representing
a Poland that was making its journey to freedom.
At the start of this journey, it was essential to pay
homage to those Poles who had given their lives
for their country.
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odbudowy poczucia wspólnoty narodowej i państwowej.
Choć w ostatnich latach zostało ono bardzo nadwyrężone, odrzucam pogląd, że w naszym kraju żyją dwa wrogie
plemiona. Niemniej nie mam wątpliwości, że odbudowa
i umacnianie wspólnoty to obecnie priorytet.
Sposobem na realizację tego zadania jest budowanie
patriotyzmu naszych czasów. Nie może się on opierać na
mitach, przeświadczeniu o wyjątkowości narodu czy też
rozpamiętywaniu krzywd doznanych od innych. Jego
fundamentem należy uczynić poczucie obowiązku wobec
wspólnoty, która wprowadza człowieka w nowoczesny świat.
Ten patriotyzm musi być również związany z ważną
warstwą naszej tożsamości, jaką jest przynależność do
Europy. Niewielu jest lepszych nauczycieli łączenia tych
dwóch wymiarów tożsamości – tego, co partykularne, narodowe, z tym, co uniwersalne, europejskie – niż Jan Paweł II. W jego osobie łączyły się żarliwy patriotyzm i świadomość tego, że Polska stanowi integralną część Europy.
Kolejnym istotnym wyzwaniem, przed którym stoi
Polska, jest przezwyciężenie kryzysu demograficznego.
Jednym z czynników, które mu sprzyjają, jest niewątpliwie
obawa o byt materialny. Działania antykryzysowe muszą
zatem mieć charakter ekonomiczny. Ale problemy demograficzne wynikają także z systemu wartości – nadmiernego materializmu i egoizmu. W tym wymiarze z kolei kluczową rolę powinny odgrywać działania wychowawcze. ❙

Modern patriotism

In first place among the challenges Poland faces today,
I would put the necessity to rebuild a sense of national and
state community. Although this sense has become very
strained in recent years, I reject the view that there are two
enemy tribes living in Poland. I have no doubt that rebuilding and reinforcing the community is a priority today.
The method of meeting this challenge is to build up a patriotism for our times. It cannot be founded on myths, convictions about our exceptionality or recalling injuries inflicted
on us from outside. Its foundation needs to entail a sense
of duty towards the community which integrates people
into the modern world.
This patriotism must also be connected with an important part of our identity, that is, our affiliation to Europe.
There are not many better teachers of the interconnection
between these two elements of identity – that which is particular, national, and that universal, European – than John
Paul II. He embodied a fierce patriotism with an awareness
that Poland is an important part of Europe.
Another important challenge Poland faces these days is to
overcome the demographic crisis. One of the factors driving this are undoubtedly fears of a material nature. Anticrisis activity therefore must have an economic character.
But demographic problems stem also from value systems
that rely too much on materialism and selfishness. It is
educational activity that should in turn play a key role in
this respect. ❙

dr hab. Aleksander Hall: historyk, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego oraz poseł na Sejm I i III kadencji

historian, Minister in the Tadeusz Mazowiecki government and an MP in the Sejm’s 1st and 3rd terms post-1989
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Lata 70. przyniosły coraz odważniejsze działania opozycji
mimo represji ze strony władz. W tych przygotowaniach
gruntu pod ruch „pierwszej Solidarności” uczestniczyli także ludzie Kościoła, m.in. ksiądz Józef Tischner. Nie mam
jednak wątpliwości, że fundamentalne znaczenie miał wybór na papieża Karola Wojtyły i jego pierwsza pielgrzymka
do Polski w roku 1979.
Jako młody ksiądz, jeżdżący po kraju wraz z papieżem,
miałem możliwość obserwować rodzące się w społeczeństwie poczucie siły i jedności. Warto pamiętać, że początki
tej pamiętnej wizyty były dość skromne – w Warszawie
zgromadziło się tylko blisko pół miliona osób. Wraz z wizytami papieża w kolejnych miastach (Gnieźnie, Częstochowie i Krakowie) tłumy wiernych jednak rosły. Uczestnicząc w mszy w Krakowie z prawie 2 mln zgromadzonych,
poczułem, że przezwyciężenie strachu zmieni otaczającą
nas rzeczywistość.
Efektem tego wydarzenia był ruch wspomnianej „pierwszej Solidarności”, którego apogeum, czyli strajki w Stoczni Gdańskiej, śledziłem z Niemiec. Ich początkowej fazie
towarzyszyły obawy przed powtórką groźnej sytuacji z lat
70., siłowego zdławienia protestów. Tym większa była jednak radość z osiągniętego 31 sierpnia 1980 r. porozumienia.
Chcę podkreślić, że z dzisiejszej perspektywy nie zawsze
pamiętamy dramatyzm i powagę ówczesnej sytuacji, a przecież w tamtych czasach niewiele osób wyobrażało sobie tak
pozytywny rozwój sytuacji.

Nie zapomnijmy
korzeniach
tożsamości

o

Let’s Not Forget About
the Origins of Identity

Kazimierz Nycz
W Polsce zaszły olbrzymie pozytywne zmiany, ale mimo to etyka i moralność oraz troska
o chrześcijańską tożsamość pozostają wyzwaniem na co dzień. / Huge positive changes have occurred
in Poland, but ethics, morality and concern for our Christian identity nevertheless remain a challenge.

Przezwyciężanie strachu

Aby zrozumieć genezę polskiej transformacji,
należy cofnąć się do przełomu lat 60. i 70. XX w.,
kiedy to nastąpiła zmiana w społeczeństwie.

Just like John Paul II, I think that favourable
external circumstances and the economic deficiency of communism were not the only reasons
why People’s Poland collapsed. It was also the
case of an anthropological error consisting in
a false perception and treatment of the human
being as an ‘ordinary element and a particle of the
social organism’, i.e. individual autonomy, manifested in people’s ability to make moral choices,
was overlooked. Sooner or later, this assumption had to lead to the downfall of the system.

Overcoming fear

In order to understand the origins of the Polish transformation, one has to go back to the
turn of the 1960s and 1970s, when deep social
changes took place. In the 1970s, the opposition became increasingly bold despite repression

146

Trwały duch Solidarności

FOt.: archiwum autora / PhOTo: author’s archive

Podobnie jak Jan Paweł II sądzę, że niewydolność ekonomiczna systemu socjalistycznego
oraz sprzyjające uwarunkowania zewnętrzne
nie były jedynymi najgłębszymi przyczynami
upadku PRL. Wyniknął on również z błędu antropologicznego, który polegał na fałszywym
postrzeganiu człowieka – na traktowaniu go
jako „zwykłego elementu i cząstki organizmu
społecznego”, a więc na pomijaniu jego samodzielności przejawiającej się w umiejętności
dokonywania wyborów moralnych. To błędne
założenie musiało prędzej czy później doprowadzić do upadku systemu.

Niestety, wkrótce po tych radosnych wydarzeniach przyszedł ciężki czas stanu wojennego. Do dziś pamiętam smutny poranek 13 grudnia 1981 r. Także w odniesieniu do tego
wydarzenia niełatwo dziś sobie wyobrazić panujący wówczas
strach wywołany przez stacjonujące na ulicach czołgi, godzinę policyjną czy też zakaz podróżowania. Rodziło to pytanie,
czy to już koniec ducha Solidarności. W kazaniach porównywałem ówczesną politykę władz do działań konfederacji
targowickiej i rozbiorów Polski. Przekonywałem, że tak jak
tamte zdarzenia nie zdołały zniszczyć ducha Konstytucji
3 maja i marzeń o wolności, tak stan wojenny nie zniweczy
tego, co obudziło się w polskim społeczeństwie w roku 1980.
Duch Solidarności przetrwał. Z mojej perspektywy
ważną rolę w latach po wprowadzeniu stanu wojennego
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by the authorities. People of the Church, such as Father Józef
Tischner, also took part in preparing the ground for the ‘first
Solidarity’. I have no doubt, however, that the election of
Cardinal Karol Wojtyła as pope and his first pilgrimage to
Poland in 1979 were of fundamental importance.
As a young priest travelling around the country with the
new pope, I had the opportunity to observe the nation’s nascent sense of strength and unity. It is worthwhile remembering that the beginnings of this memorable visit were quite
modest – only a little under half a million people gathered in
Warsaw. As the Pope arrived in successive cities (Gniezno,
Częstochowa and Cracow) the crowds of the faithful grew,
however. As I participated in the mass in Cracow with almost 2 million people, I sensed that people’s overcoming of
their fear would alter the reality in which we lived.
The result of the papal visit was the emergence of the
above-mentioned ‘first Solidarity’ and, ultimately, the strikes
in the Gdańsk Shipyard, which I followed from Germany. At
first, the strikes were accompanied by fears that the events of
1970, the quashing of protests by force, would be repeated.
The rejoicing at the agreement achieved on August 31 1980
was therefore that much greater. I wish to stress that from
today’s perspective, we tend to forget the dramatic and serious nature of the situation then. At that time, not many
people could imagine such a positive outcome.

The lasting spirit of Solidarity

Unfortunately, these happy events were soon followed by
the hard times of Martial Law. I can still remember that sad
morning of December 1981. It is difficult today to imagine
the prevailing fear caused by tanks parked in the streets,
the curfew or the travel ban. We were asking ourselves: is
this the end of the Solidarity spirit? In my sermons, I compared the policies of the authorities to the actions of the
Confederation of Targowica and to the Partitions of Poland.
I argued that just as those distant events had not succeeded
in breaking the spirit of the Constitution of May 3 and the
dreams of liberty, so Martial Law would not destroy the
spirit that had awoken in Polish society in 1980.
The spirit of Solidarity survived. As I see it, the succeeding papal visits to Poland played an important role in this.
They took place in a far less joyous atmosphere than the
one in 1979. Some people even advised Wojtyła against

Olbrzymia zmiana rzeczywistości

Największym osiągnięciem polskiej transformacji jest niewątpliwie stworzenie struktur demokratycznego państwa, z suwerennym parlamentem,
rządem i prezydentem. Zwolniło to Kościół z odgrywania roli głosu narodu. Ta radykalna zmiana
nie przyszła jednak łatwo. Co więcej, funkcjonowanie w pluralistycznej rzeczywistości wymagało
poruszania się w sytuacji, w której zniknęły stare,
czarno-białe podziały, a nowe okazały się dużo bardziej skomplikowane.
Tym, czego ludzie żyjący w Polsce zwykle nie
dostrzegają, a na co zwracają uwagę moi goście
z zagranicy, są olbrzymie przemiany zachodzące
w naszej rzeczywistości. Odwiedzając Polskę co
kilka lat, obcokrajowcy widzą, jak zmieniły się
polskie miasta i wsie. Radykalną transformację

Discovering innovation

Great changes

The greatest achievement of the Polish transformation has undoubtedly been the creation of
democratic state structures, with a sovereign parliament, government and president. This has freed
the Church from its role as the voice of the nation.
This radical change has not come easily, however.
The new pluralistic environment is one in which
the former black and white divisions no longer
exist and the new ones have turned out to be far
more complicated.
Something that people in Poland do not always
see, and something my foreign guests notice, are
the enormous changes that are taking place in
Poland’s cities and the countryside. The country’s
economic structure – including the private sector,
with its 3 million companies of all sizes, employing
the vast majority of all Polish workers – has also
undergone a radical transformation.
At the same time, as in other countries, we are
facing the issue of the place of ethics in today’s
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Nowoczesny design staje się z roku na rok jednym z polskich
wyróżników. Designerzy zbierają dobre recenzje m.in. podczas
dorocznych targów wzornictwa przemysłowego Salone
Internazionale del Mobile w Mediolanie. / From year to year, modern
design is becoming one of Poland's distinguishing traits. Polish
designers are receiving good reviews, like during the Salone
Internazionale del Mobile annual industrial design fairs in Milan.

Na zdjęciu: Polski pawilon podczas wystawy światowej Expo 2010 w Szanghaju.
Projekt zainspirowany ludową wycinanką jest przykładem kreatywności polskich
projektantów, m.in. cenionych w świecie architektów. / Photo: The Polish pavilion
during the Shanghai World EXPO in 2010. The design, which was inspired by folk
cut-outs, is an example of the creativity of Polish designers, who have won
the recognition of world famous architects, among other people.

FOT. / PHOTO: forum

travelling to Poland, claiming that this would unwittingly extend legitimacy to the regime of the
day. He knew what he was doing, however.
As we know, the gradual evolution of the ruling
elite, which I would call a meta-political one, ultimately led to the Round Table agreement and the
peaceful transfer of power. All those who criticise
this agreement in hindsight are guilty of an unacceptable historical manipulation. At that time,
no-one predicted the fall of the Berlin Wall or the
changes in other countries of the Eastern Bloc. I too
was as happy as a child after the partially democratic elections.
My only reservations about the architects of this
transition concern the fact that they behaved in too
gentlemanly a fashion with regard to the Round
Table agreement. At a time when the communist
system was collapsing in all countries of the region,
it would have been possible to accelerate the tempo
of change. This does not, however, affect my positive view of the transformation as a whole.

M a t e r i a ł w ł a s n y T HIN K T AN K / p u b l i s h e r ' s o w n m a t e r i a l

odegrały kolejne pielgrzymki papieża. Przebiegały
one w dużo mniej radosnej atmosferze niż podczas wspomnianej wizyty w 1979 r. Co więcej, część
osób odradzała nawet Wojtyle przyjazd, argumentując, że byłaby to mimowolna legitymizacja ówczesnego reżimu. On jednak wiedział, co robi.
Jak wiemy, stopniowe dojrzewanie elity, którą
nazwałbym metapolityczną, w końcu doprowadziło do pokojowego przejęcia władzy, co nastąpiło
dzięki porozumieniom Okrągłego Stołu. Wszyscy
ci, którzy krytykują to porozumienie na podstawie obecnej wiedzy, dokonują niedopuszczalnej
manipulacji historycznej. W owym czasie nikt nie
przewidywał upadku muru berlińskiego czy przemian w innych państwach obozu socjalistycznego.
Ja sam po częściowo demokratycznych wyborach
cieszyłem się jak dziecko.
Jeżeli mam zastrzeżenia do architektów owej
przemiany, to dlatego, że zachowali się w sposób
zbyt dżentelmeński wobec ustaleń Okrągłego
Stołu. W momencie kiedy system komunistyczny rozsypywał się we wszystkich krajach regionu,
można było przyspieszyć tempo zmian. Nie wpływa to jednak na moją ogólną pozytywną ocenę
transformacji.

economics and politics. The need for ethics in
business and politics has been addressed by Pope
Paul VI, Pope John Paul II, Pope Benedict XVI and
by today’s Pope Francis. The Church teaches that
individual, family, and community well-being are
of prime concern. In other words, people should
not live for work, but work should be for people to
live. Ominous warnings related to the shift in this
balance include the serious demographic problems
that Poland faces and which also affect the rest of
Europe. This may lead to the influx of arrivals from
other cultural milieus, producing in turn a radical
change in the cultural face of the Old Continent.
Yet another worrisome sign of the times is the
departure from the roots of European civilization’s identity, whose mainstream is Christianity.
My task, as a man of the Church, is to look after
these roots. Unfortunately, today’s world is moving in the opposite direction. Manifestations of this
trend include humanity’s attempts to establish new
criteria of truth rather than turning to the Commandments or to natural law, leading to growing
relativism, i.e. the conviction that different truths
and goods exist for each individual. Whether Poland succeeds in reversing this trend or not will determine what it will be like in two or three decades
and if it retains its European identity. ❙

kard. / Cardinal Kazimierz Nycz: arcybiskup, metropolita warszawski, doktor nauk teologicznych

Archbishop of Warsaw, doctor of theology
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Trzeba

odbudować
wspólnotę

The Community Needs to Be Rebuilt
Maciej Zięba
Polska – owszem – dokonała skoku cywilizacyjnego, ale jednocześnie rozpadła się jako
wspólnota. Dlatego największym wyzwaniem na przyszłość jest odbudowa polskiego „my”
na podstawie ideałów Solidarności. / Poland has made a leap forward but, at the same time, it has fallen apart
as a community. Thus the greatest challenge for the future is to rebuild the Polish ‘we’ based on the ideals of Solidarity.

FOt.: archiwum autora / PhOTo: author’s archive

przeszły też struktury ekonomiczne i gospodarcze,
w tym sektor prywatny, na który składają się 3 mln
firm o różnej wielkości i który zatrudnia znakomitą
większość pracowników.
Jednocześnie, podobnie jak w innych krajach,
mamy dziś dylemat, na ile w świecie gospodarki,
ale też polityki kierujemy się zasadami etycznymi.
O potrzebie etyki w biznesie i polityce mówili kolejni papieże: Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI
oraz papież Franciszek. Zgodnie z nauką Kościoła
na pierwszym miejscu powinno być stawiane dobro człowieka, rodziny i wspólnoty. Innymi słowy,
to nie człowiek powinien być dla pracy, ale praca
dla człowieka. Ostrzeżeniem związanym z przesunięciem tych proporcji są poważne problemy demograficzne, których doświadcza Polska, a które
dotykają także Europę. Być może spowoduje to
napływ przybyszów z innych kręgów kulturowych,
co z kolei doprowadzi do radykalnej zmiany kulturowego pejzażu Starego Kontynentu.
Kolejnym niepokojącym znakiem naszych czasów jest odchodzenie od korzeni tożsamości cywilizacji europejskiej, której głównym nurtem jest
chrześcijaństwo. Moim zadaniem jako człowieka
Kościoła jest troska właśnie o te źródła. Niestety,
świat ponowoczesny idzie w przeciwnym kierunku. Przejawem tego zjawiska są próby stanowienia
kryteriów prawdy przez człowieka zamiast szukania ich w przykazaniach czy prawach naturalnych,
a skutkiem – narastający relatywizm, czyli przekonanie, że każdy ma swoją prawdę czy też swoje
dobro. Powodzenie w odwróceniu tego trendu zdecyduje, jaka Polska będzie za dwie lub trzy dekady
oraz czy zachowa swą europejską tożsamość. ❙

Krwawy rozpad Jugosławii, okrucieństwa dokonujące się wskutek arabskiej wiosny, dramatyczna sytuacja na Ukrainie pozwalają zrozumieć,
jak ważne dla powodzenia polskiej transformacji
były wydarzenia ją poprzedzające, które kładły
podwaliny pod polską „refolucję” 1989 r. (używam terminu Timothy’ego G. Asha). Polską drogę do wolności trafnie obrazuje plakat Czesława
Bieleckiego wiszący w Muzeum Muru Berlińskiego. Przedstawia on biało-czerwony „kardiogram”,
którego rytm wyznaczają lata: ’44, ’56, ’68, ’70, ’76
i który w 1980 r. rozwijają się w logo Solidarności. Grunt pod zmiany Jesieni Ludów zaczęto
bowiem w Polsce przygotować już od końca
II wojny światowej.
Znaczenie tych przygotowań doskonale uwypuklił strajk w Stoczni Gdańskiej. Władze chciały go przedstawić wyłącznie jako ekonomiczny

The bloody break-up of Yugoslavia, the cruelties in the wake of the Arab Spring and the dramatic situation in Ukraine allow us to see the importance of the events that laid the groundwork
for the Polish ‘refolution’ of 1989 – to use Timothy
Garton Ash’s term – in the context of the later
transformation. The Polish path to this transformation is well illustrated by Czesław Bielecki’s
poster hanging in the Berlin Wall museum. It
shows a red-on-white cardiogram with heartbeats marking the years ’44, ’56, ’68, ’70, ’76 and,
in 1980, unfolding to form the Solidarity logo.
Preparations for the Autumn of Nations in Poland began just after the end of the World War II.
The importance of those preparations was
emphasised by the strike in the Gdańsk Shipyard.
The authorities wished to depict it as a mere
economic protest. In reality, the first demands
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protest robotników. W rzeczywistości pierwszych sześć
postulatów gdańskich miało charakter wolnościowy,
a w Stoczni skupiło się bogactwo sił zaangażowanych w demokratyczne przemiany. Liderami strajku byli sprawdzeni
już w opozycji członkowie Wolnych Związków Zawodowych, byli tam obecni artyści wystawiający Dziady – symbol wydarzeń 1968 r. – obecny był też Kościół, który uczył
poszerzać przestrzeń wolności w Polsce i podkreślał jej duchowy wymiar, byli eksperci i intelektualiści z Towarzystwa
Kursów Naukowych oraz KIK, młodzież z Ruchu Młodej
Polski, członkowie KOR organizowali w Stoczni poligrafię
oraz łączność z zagranicznymi mediami.
Ważnym elementem tej mozaiki był też papież Jan Paweł II. To podczas jego pierwszej pielgrzymki w 1979 r.
odkryliśmy solidarność – poczucie godności i wspólnoty
ponad podziałami, choć nie umieliśmy jeszcze nazwać tego
zjawiska. Dowiedzieliśmy się jednak, że są nas miliony, że
umiemy się samoorganizować i że potęga komunistyczna
z jej tajnymi służbami i czołgami jest jedynie naskórkiem,
a my – prawdziwymi gospodarzami Polski.

Szybka agonia Związku Radzieckiego

Kolejnym czynnikiem, który przesądził o sukcesie przemian, była sprzyjająca koniunktura międzynarodowa. Istnienie Solidarności było niezbędne, podobnie jak obecność
Jana Pawła II. Ale konieczna była jeszcze konsekwentna
polityka Ronalda Reagana oraz śmierć trzech kolejnych
przywódców ZSRR w ciągu zaledwie 30 miesięcy, która
przymusiła ZSRR do pierestrojki. Ten splot czynników
sprawił, że najbardziej krwawe imperium w dziejach świata
upadło szybko i niemal bezkrwawo. A przecież – historia
uczy – taka agonia mogła trwać dziesiątki czy nawet setki
lat. Niezwykle silnie pamiętam tę niepewność o to, w którym kierunku potoczy się historia na samym początku
przemian 1989 r. Moim prywatnym symbolem tego czasu
była rozmowa z Tadeuszem Mazowieckim, która odbyła
się 26 sierpnia 1989 r., tuż po jego nominacji na fotel premiera. Gdy szedłem na spotkanie, natknąłem się na Adama
Michnika, który powiedział, że premier właśnie rozmawia z szefem KGB Władimirem Kriuczkowem. Pierwszym
gościem zagranicznym, który odwiedził pierwszego niekomunistycznego premiera w bloku radzieckim, był szef
najpotężniejszej w świecie policji politycznej, instytucji,

of the strikers referred to liberty, and the Shipyard attracted
all the forces involved in democratic change. The leaders of
the strike were members of the Free Trade Unions, already
tested in the opposition; there were actors playing in Dziady – the symbol of the events of 1968. The Church, teaching how liberty in Poland could be extended and stressing
the country’s spiritual dimension, was also present, as were
experts and intellectuals of the Society of Science Courses
and the Catholic Intelligentsia Club, young people from the
Young Poland Movement, and members of the Workers’
Defence Committee who dealt with printing and contacts
with the foreign media at the Shipyard.
Pope John Paul II was an important element of this mosaic. It was during his first pilgrimage to Poland in 1979 that
we discovered solidarity – a sense of dignity and community
overcoming social divisions – without putting a name to it
yet. We also discovered that there were millions of us, that
we could organise ourselves, that the communist authorities
– with their secret police and tanks – were just a thin veneer,
and that we were the true owners of this country.

The rapid demise of the Soviet Union

Another factor contributing to the success of the transformation was the international situation. The emergence
of Solidarity and the presence of John Paul II were essential. But so were Ronald Reagan’s consistent policy,
and the death, within 30 months, of three Soviet leaders,
which pushed the USSR towards perestroika. These factors brought a rapid downfall of history’s bloodiest empire
almost without bloodshed. And yet, as history shows, such
death throes can last dozens or even hundreds of years.
I remember very vividly the uncertainty about the direction history would take at the very beginning of the transformations in 1989. My own private symbol of that time
is the conversation I held on August 26 1989 with Tadeusz
Mazowiecki, just after he became prime minister. On my
way to the meeting, I met Adam Michnik, who told me
the prime minister had just been talking with the head
of the KGB, Vladimir Kryuchkov. The first guest of the
first non-communist prime minister in the Soviet Bloc
was the head of the world’s most powerful political police,
an institution which had murdered millions. Mazowiecki
was all alone in the great sombre edifice of the Office of
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która wymordowała miliony osób. Mazowiecki
był wtedy całkowicie osamotniony w wielkim
ponurym gmachu Urzędu Rady Ministrów, bo
nowi ministrowie nie zostali jeszcze powołani. Na
przywitanie wskazał na znajdujące się w gabinecie
meble, mówiąc: „Patrz, Maciek, to są meble Bieruta”. Ta wizyta zrobiła na mnie szokujące wrażenie,
a zarazem uświadomiła mi, że w Polsce, wciąż
otoczonej wówczas przez ZSRR, Czechosłowację
i NRD, dokonuje się rewolucja.

Rozpad wspólnoty

25 lat po tych wydarzeniach śmiało można
stwierdzić, że Polska dokonała ogromnego skoku
cywilizacyjnego.
Jednak prócz celebrowania sukcesów trzeba
też przeprowadzić bilans samokrytyczny. Wydaje
mi się, że największe porażki ponieśliśmy w sferze
wartości. Zaniedbaliśmy to, co zrobili po II wojnie
światowej Niemcy – debatę o Grundwerte, podstawowych wartościach, na których zamierzali zbudować swoją nienazistowską przyszłość.
W Polsce takiej debaty nie było, a nasz wielki
potencjał – Solidarność (tak jak wszystkie wielkie
ruchy społeczne: Quit India Mahatmy Gandhiego
czy The Movement Martina Luthera Kinga) rozpadła się na wiele odłamów. Co gorsza, mieliśmy
w Polsce antydebatę, toczoną w sposób intelektualnie nieuczciwy i na mizernym poziomie, w której wyśmiewano „solidaruchów”, „etosiarzy” czy
„styropianiarzy”.
Symbolicznym momentem rozpadu i tak słabej polskiej wspólnoty była śmierć Jana Pawła II.
Papież, nawet jeśli nie zabierał głosu, wpływał na
uczestników życia publicznego, którzy unikali
skrajnego populizmu i cynizmu. Po jego śmierci
zaczęła się polityzacja wszelkiego dyskursu. Smutnym przypieczętowaniem podziałów stała się zaś
katastrofa prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, przez którą ta przepaść się pogłębiła. Obecnie w polskim życiu publicznym nie ma elementów łączących. Jakakolwiek propozycja dotycząca
polityki zagranicznej, zdrowia, religii czy kultury

the Council of Ministers, because his ministers
had not been appointed yet. As he greeted me, he
pointed to the furniture and said: ‘Look Maciek,
this is Bierut’s furniture’. This visit made me realise that Poland, still surrounded by the USSR,
Czechoslovakia and the GDR, was undergoing
a revolution.

The break-up of the community

25 years after those events it can definitely be
stated that Poland has made a huge civilisational
leap. In addition to celebrating the successes,
however, an honest self-assessment is in order.
I think that our greatest setbacks can be found in
the sphere of values. We have failed to do what the
Germans did after World War II – to have a debate
about Grundwerte, the basic values on which they
planned to build their non-Nazi future.
There was no such debate in Poland, and Solidarity – which embodied our great potential – split
into many fractions, as had all great social movements before it, including Mahatma Gandhi’s
‘Quit India’ movement or Martin Luther King’s
civil rights movement. Worse still, we had an anti-debate in Poland, one which was intellectually
dishonest and petty, where those who had formed
Solidarity and defended its values were held in
contempt and derided as ‘solidarians’, ‘ethosians’,
or ‘polystyreans’.
The symbolic break-up of Poland’s weakened
sense of community came with the death of Pope
John Paul II. The pope, even if silent, had an influence on Polish public figures, who avoided extreme populism and cynicism. With his passing,
all discourse in Poland became politicised. Divisions were sealed and further deepened by the
crash of the presidential airplane near Smolensk.
Presently, there are no unifying elements in Polish
public life. Any proposal in the sphere of foreign
policy, health, religion or culture is construed as
political power play. This paralysis of public life
increases the confusion and passivity of many millions of Poles.
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The need for social solidarity

Potrzeba solidarności społecznej

Dlatego uważam, że największym zadaniem
dla Polski jest odbudowa poczucia wspólnoty na
podstawie ideałów Solidarności. To, co czyniło
ten ruch ewenementem w skali świata, co było
piękne i ważne, to zdolność ludzi różnych orientacji politycznych, wierzących i niewierzących,
do przekraczania podziałów i budowania dobra
wspólnego, wypracowywania kompromisów pomimo kłótni i sporów.
Pomocny w tym celu może być mądry, nowoczesny i wystrzegający się nacjonalizmu patriotyzm, który wbrew głoszonym dziś dość często
poglądom nie jest wartością przebrzmiałą. Taki
patriotyzm pozwala budować wspólnotę, czyli
poczucie wspólnego „my”. Lud (demos), będący
suwerenem w demokracji, tworzy poczucie wspólnoty. Inaczej demokracja nieuchronnie eroduje,
zmierza ku anarchii. Bez tego poczucia wspólnego „my” nie istnieje społeczeństwo obywatelskie.
Dzięki solidarności społecznej pamiętamy o tym,
że są wśród nas dzieci, które nie mają przyszłości, ludzie chorzy i starzy, których nie można zostawić samych sobie; bezrobotni, których trzeba
wesprzeć w powrocie na rynek pracy. Możliwe
staje się odejście od myślenia utylitarnego – przekonania, że tylko młodzi, silni i bogacący się są
ważną klasą społeczną, a los pozostałych wpisuje
się w nieuchronne „koszta modernizacji”. Takie
myślenie w kategoriach wspólnoty i solidarności
jest bogatsze, głębsze oraz piękniejsze. Nadaje życiu sens. Co więcej – zwłaszcza w dłuższym okresie – jest bardziej realistyczne! ❙

Thus I think that our greatest task is to rebuild
a sense of community based on the ideals of Solidarity. What made this movement beautiful, important and unique in the world was the ability of
people from various political backgrounds, believers and unbelievers, to reach out to one another
in pursuit of a common good, and to compromise
despite quarrels and disputes.
An intelligent and modern sense of patriotism,
one that shies from nationalism, could further this
purpose. Contrary to the views often heard today,
it is not an outdated value. Patriotism of this sort
makes it possible to build a community, i.e. a sense
of a common ‘we’. The people (demos) – being sovereign in a democracy – create a sense of community. Otherwise, democracy inevitably erodes and
slides into anarchy. There can be no civic society
without a common sense of ‘we’. Through social
solidarity, we remember that among us are children with no future, the elderly and the sick, those
who cannot be left to themselves, the unemployed
who need support to return to work. It is possible
to give up strictly utilitarian thinking – the conviction that only the young, the strong and those
amassing wealth are socially important, while the
fate of others is a mere entry in the ‘modernisation
costs’ column. Thinking in terms of community
and solidarity is richer, more beautiful and more
meaningful. What’s more – especially in the long
term – it’s more realistic! ❙

o./ Father Maciej Zięba: dominikanin, teolog, filozof i publicysta, organizator i dyrektor (2007–2010)
Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku / Dominican theologian, philosopher, publicist, organiser
and director of the European Solidarity Centre in Gdańsk from 2007 to 2010
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wypływając
na

szerokie
wody

Sailing the High Seas
Piotr Voelkel

Transformacja uwolniła drzemiącą w nas przedsiębiorczość. Teraz w Polsce trzeba budować
lepsze relacje na linii państwo – przedsiębiorcy oraz między samymi przedsiębiorcami. /
The transformation has freed the entrepreneurial spirit that was slumbering in us. Now Poland needs to establish
better relations between the state and businesspeople, and between businesspeople themselves.

FOt.: archiwum autora / PhOTo: author’s archive

traktowana jest w kategoriach gry politycznej. Ten
paraliż życia publicznego zwiększa dezorientację
i pasywność wielu milionów Polaków.

Polska transformacja przebiegała szybciej niż
w innych krajach dawnego bloku wschodniego
wychodzących z komunizmu (chociażby NRD),
bo po wojnie przetrwała tu prywatna inicjatywa
oraz zdolność radzenia sobie w trudnych warunkach. Nośnikiem tych umiejętności był drobny
handel i rzemiosło, ale również rolnictwo, które
pozostawało w prywatnych rękach. Symbolem
ducha samodzielności i podstawowej zaradności mógł być w czasach PRL zwykły targ, na
którym przecież zawsze kwitł drobny handel.
W późniejszym okresie dużą rolę odegrały
także firmy polonijne, dzięki którym rozwijała
się elementarna wymiana z zagranicą. Ja również
zaczynałem od takiej działalności. Prowadząc
w latach 80. XX w. firmę handlującą z Niemcami, zdobyłem kompetencje, które w nowej rzeczywistości kapitalizmu okazały się bezcenne.

The transformation proceeded more rapidly in
Poland than in other former Eastern Bloc countries
that were leaving communism behind (such as the
GDR) because private enterprise and the ability to
manage in difficult conditions survived here after
the war. Such skills became embedded in minor
trade and crafts, and also in agriculture, which remained in private hands. In the days of the Polish
People’s Republic, the spirit of independence and
basic resourcefulness could be found in open air
markets, where small trade had always flourished.
In the later period, a large role was also played
by companies established by Poles living abroad,
allowing elementary foreign trade to develop. I began this way, too. While managing a company that
traded with Germany in the 1980s, I acquired experience that proved invaluable in the new capitalist conditions.
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Przekonanie o przedsiębiorczości Polaków, która eksplodowała po transformacji systemowej, zyskałem jeszcze
podczas wyjazdów do Berlina. Spotykałem wówczas wielu
handlarzy z Polski, którzy po upadku muru dzielącego to
miasto próbowali wykorzystać różnice cen. Wiele z tych
spotkań miało charakter humorystyczny. Pamiętam, jak
jeden z początkujących przedsiębiorców zaczął codziennie wozić do Berlina kozę lub barana, bo dostrzegł tam
liczne tureckie bary z kebabem. Żeby ze swoim towarem
szybko dotrzeć do klienta, on i jemu podobni gromadzili
się na parkingu przed wjazdem do miasta i dużą grupą
wjeżdżali na przejście graniczne. Niemieccy celnicy, by
nie sparaliżować przejścia, pozwalali im na wjazd bez
(nie)zbędnych formalności.

Wypuszczeni na szerokie wody

Myślę, że początkujący przedsiębiorcy – tacy jak ja – czuli się wówczas jak ryby wypuszczone z małego akwarium
na wody ogromnego jeziora. Skala otwierających się możliwości naprawdę zapierała dech w piersiach. To, że na początku lat 90. można było zakupić poważną lokalną gazetę,
uruchomić rozgłośnię radiową, zatrudnić dowolną liczbę
pracowników czy eksportować towar w dowolne miejsce
świata, było w naszym odczuciu czymś absolutnie niezwykłym. Odkrywaliśmy, że rzeczywistość może być inna.
Wprawdzie znałem ten świat z obserwacji krajów Zachodu,
ale długo nie wierzyłem, że my też będziemy tak żyć.
Wiem, że ceną tej wolności była rosnąca konkurencja i że
nie każdy odnajdywał się w nowych realiach. Część ludzi
tęskniła za czasem pozornej stabilności, jaką stwarzał poprzedni ustrój, ze swoimi słynnymi planami pięcioletnimi.
Ja z kolei byłem zakochany w tym, co przyniosła wolność.
Wolałem ponosić ryzyko, niż dusić się w sytuacji pozornej
stabilności i poczucia bezpieczeństwa.

Deficyt współpracy

Dziś prywatny biznes to kluczowa siła gospodarki,
a w niektórych sektorach – np. meblowym – polskie firmy liczą się w Europie i na świecie. Młodzi przedsiębiorcy,
założyciele start-upów, którym bardzo kibicuję, próbują sił
w Dolinie Krzemowej. Powstało kilka silnych marek, takich jak Solaris czy Inglot. Nie ma ich jeszcze zbyt wiele,
ale wierzę, że z czasem coraz więcej polskich produktów,

I had witnessed the Polish entrepreneurial spirit, which
exploded after the system transformation, during my trips
to Berlin. I met many Polish traders then who, before
the fall of the Berlin Wall, tried to take advantage of the
difference in prices between the two sides of the divided city.
Many such encounters were highly amusing. I remember
how one of the novice entrepreneurs would bring a goat or
a ram to Berlin every day because he had noticed numerous
Turkish kebab eateries on the Western side of the wall. To
get his merchandise to the client quickly, he and others like
him would gather in a car park on the city outskirts and
then appear at the checkpoint in a large group. The border
guards, not wishing to paralyse the crossing, would let them
enter West Berlin without (un)necessary delays.

Sailing the high seas

At the time, I think novice entrepreneurs such as myself felt like little fish dumped from a small aquarium into
a large lake. The scale of the opportunities before us was
truly breathtaking. The fact that in the early 1990s it was
possible to purchase a serious newspaper title, to set up a radio station, to employ any number of people or to export
merchandise to any place in the world seemed absolutely
unreal to us. We discovered that reality could be different.
While I had come to know that world from observing Western countries, for a long time I couldn’t believe we would
also one day live like this.
I know that the price of freedom was growing competition and that each individual found himself in a new situation. Some people longed for the seeming stability the old
regime had provided, with its famous five-year plans. But
I fell in love with the things freedom brought. I preferred
to take risks rather than suffocate in a situation of apparent
stability and security.

ever greater number of Polish products, based on
knowledge, technology or design, will build their
own strong brands.
I can see challenges for the future in education, for example. Despite the initial decisions that
spurred the growth of private education, the idea
that prevailed in the end was to preserve state institutions, instead of caring for the quality of education without discriminating against non-public
schools. Therefore, in my opinion, the greatest
challenge facing Poland is to improve relations
between the state and private companies. Distrust
of entrepreneurship is still alive and is reflected in
the attitude of state institutions to private initiative.
One consequence, for example, is the paralysis of
public-private partnership or the relatively weak
lobbying for Polish corporate interests abroad by
Polish politicians.
Relations between firms themselves also need
to improve. During the past quarter century, Polish
companies have learned to compete fiercely with
each other. Now they should learn to work together
closely for the purpose of, for example, establishing
a common presence on foreign markets. German
business provides a good example of this: when
the Volkswagen Group came to Poland, it brought
along dozens of German subcontractors. The Polish business mentality which holds that success
can only be achieved at the cost of the subcontractor or the client is also in need of transformation.
Business people who are used to being rivals need
to understand that building closer relations and
cooperation brings greater benefits than treating
everyone as an opponent. ❙

Cooperation deficit

Today, private business is a key force in the Polish economy and, in some areas, such as the furniture sector, Polish
companies are major European and world players. Young
entrepreneurs, founders of start-ups that I greatly support,
are trying to make it in Silicon Valley. A few strong Polish
brands have emerged, such as Solaris and Inglot. There
are still not many of them, but I believe that, in time, an
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opierając się na wiedzy, technologii czy designie,
zbuduje swoje silne marki.
Wyzwania przyszłości dostrzegam natomiast
np. w edukacji. Mimo początkowych decyzji, które otwierały drogę do rozwoju prywatnej edukacji,
ostatecznie zatriumfowało myślenie w kategoriach
ochrony instytucji państwowych zamiast dbania
o jakość edukowania bez dyskryminacji uczelni
niepaństwowych. Dlatego za najważniejsze wyzwanie dla Polski uważam poprawę relacji na linii
państwo – firmy prywatne. Nieufność do przedsiębiorczości jest ciągle żywa i znajduje odbicie
w stosunku instytucji państwowych do inicjatywy
prywatnej. Jej skutkiem jest np. paraliż partnerstwa publiczno-prywatnego czy też relatywnie słabe lobbowanie interesów polskich firm za granicą
przez polityków.
Poprawy wymagają także relacje między samymi firmami. W ciągu ćwierć wieku przedsiębiorstwa nauczyły się ostro ze sobą konkurować.
Teraz powinny się nauczyć ściśle współpracować,
np. w realizowaniu takich celów jak wspólne
wchodzenie na rynki zagraniczne. Dobry przykład daje tu biznes niemiecki – gdy do Polski
wchodził Volkswagen, pociągnął za sobą dziesiątki niemieckich podwykonawców. Przebudowy
wymaga również polska biznesowa mentalność
przejawiająca się w myśleniu, że sukces osiągnąć
można tylko kosztem podwykonawcy czy klienta.
Przyzwyczajeni do rywalizacji przedsiębiorcy muszą zrozumieć, że większą korzyść od traktowania
wszystkich jak przeciwników przynosi budowanie
bliskich relacji i kooperacja. ❙

Piotr Voelkel: przedsiębiorca, twórca Grupy Vox, współzałożyciel Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej,
mecenas i promotor sztuki i designu / entrepreneur, founder of the VOX Group, co-founder of the University
of Social Sciences and Humanities, patron and promoter of the arts and design
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bazę polityczną na Śląsku – dokonał m.in. najgłębszej i bolesnej reformy górnictwa. Taka mobilizacja była wynikiem
istnienia powszechnie akceptowanych celów, które wyznaczały ramy działań politycznych. Były nimi zwłaszcza wstąpienie do NATO i Unii Europejskiej.

siła

Młodzi pną się w górę

wielkich
celów

the power of big goals
Paweł Kastory
Rozwój Polski był wynikiem potrzeby i chęci jej mieszkańców, by zapewnić sobie lepsze
warunki do życia. Ale o przyszłości kraju zadecyduje ich umiejętność wyznaczania wielkich
celów. / Poland’s development has resulted from the need and desire of its inhabitants to ensure for themselves

Trudno wskazać, co przesądziło o sukcesie
polskiej transformacji, ale sądzę, że na początku
istotną rolę odegrała zgodna determinacja społeczeństwa i władz oraz łut szczęścia. Ten ostatni
polegał na tym, że na kluczowe dla państwa decyzje gospodarcze wpływ mieli ludzie kierujący
się ekonomiczną racjonalnością, tacy jak Leszek
Balcerowicz. Determinacja cechowała kolejne
rządy, aż do końca lat 90. XX w. Polityka reform
miała popracie w parlamencie, co z kolei dawało
rządzącym możliwość wprowadzania zmian.
Wykorzystanie tych okoliczności nie byłoby
możliwe, gdyby nie myślenie kategoriami interesu ogółu, a nie grup interesu czy ekipy rządzącej.
Aż do końca kadencji rządu Jerzego Buzka pojęcie „koszt polityczny” pojawiało się w polskim
dyskursie publicznym o wiele rzadziej niż dzisiaj.
To właśnie ten premier – mający przecież swoją

It is difficult to point to a single factor determining the success of Poland’s transformations,
but I think that at the beginning, an important
role was played by the unanimous resolve of society and the authorities, as well as by a bit of luck.
What was fortunate was the fact that economic
decisions of key importance to the country were
taken by people, such as Leszek Balcerowicz, who
brought a rational approach to economics. This
resolve was shared by all governments until the
end of the 1990s. The policy of reforms was supported by parliament, and thus the authorities
were able to introduce changes.
Taking advantage of these circumstances would
not have been possible had the authorities not
thought in terms of the common good, as opposed
to the good of interest groups or of the governing
party. Until the end of the term of Jerzy Buzek’s
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better living conditions. But the country’s future will be determined by Poles’ ability to set high goals.

Ważnym rysem życia społecznego ostatnich 25 lat była
silna determinacja Polaków do zmiany warunków życia.
Można wręcz powiedzieć, że od transformacji ustrojowej
kieruje nami głód lepszego życia. Z biegiem czasu ten napędzający zmianę czynnik będzie jednak odgrywał coraz
mniejszą rolę.
Cieszy mnie również, że aktywni przedstawiciele młodego pokolenia mają w ostatnich latach szansę realizowania swoich ambicji. Muszę przyznać, że do niedawna
obawiałem się, że ich rozwój zawodowy będzie powolny.
Miejsca zajęte przez pokolenie, które weszło na rynek pracy
na początku transformacji, wydawały się niedostępne dla
młodszych przez wiele lat. Na szczęście zmieniły to dwa
zjawiska: rozwój technologii i szerokie otwarcie Polski
na świat. Tak jak na początku lat 90. o wejściu na ścieżkę
szybkiej kariery decydowała znajomość angielskiego, tak
teraz sprawne poruszanie się w internecie pozwala konkurować z bardziej doświadczonymi pracownikami. Z moich obserwacji wynika też, że młodzi Polacy wykorzystują
możliwości wchodzenia na rynki zagraniczne, szczególnie
w przedsięwzięciach związanych z sektorem nowych technologii. W ich myśleniu biznesowym granice państwowe
mają charakter umowny.
Otwartość i przygotowanie młodego pokolenia do
wchodzenia na rynki zagraniczne mocno kontrastuje z moimi doświadczeniami. Pamiętam, jak wielkim wyzwaniem
było dla naszej firmy pierwsze zetknięcie się z zagraniczną
konkurencją, np. przy przetargu na komunikację programu
powszechnej prywatyzacji. Prawdę mówiąc, nie czuliśmy
się w tej sytuacji zbyt pewnie, a nasi rywale postrzegali
nas jako nie do końca „cywilizowanych” i znających się na
rzeczy – co zresztą częściowo odpowiadało rzeczywistości.
Ale była to zarazem przewaga, gdyż zagraniczni biznesmeni lekceważyli nasze mocne strony. Pamiętam też, jak do
negocjacji z Amerykanami wynajęliśmy brukselską kancelarię prawną mieszczącą się w monumentalnym budynku

159

government, the notion of ‘political cost’ was encountered in
Polish political discourse much less often than it is today. It
was this prime minister – whose political base was in Silesia,
the heart of Poland’s mining industry – who carried out the
deepest and most painful reforms in the mining sector. Such
mobilisation was possible thanks to the existence of universally recognised aims shaping the framework of political
action. The most important of these aims was accession to
NATO and to the European Union.

The young are climbing to the top

In the last 25 years, an important trait of Polish social life
has been Poles’ strong determination to change the conditions in which they live. It could even be said that since the
political transformations they have been guided by a hunger
for a higher standard of living. As time goes by, the importance of this change-inducing factor will diminish, however.
I am also glad that, in the last few years, ambitious
young people have been finding opportunities to pursue
their goals. Admittedly, until not too long ago I feared their
professional development would be slow-paced, as for many
years certain positions, which were occupied by the generation that had entered the labour market at the outset of
the transformation, seemed out of reach to younger people.
Fortunately, two developments have changed this: the development of technology and Poland’s broad opening to the
world. Just as in the early 1990s knowledge of English made
it possible for people to embark on a rapid career path, so
today the ability to navigate the Internet allows people to
compete with more experienced employees. I have observed
that Poles are taking advantage of opportunities to enter
foreign markets, especially in undertakings connected with
the new technologies sector. In the minds of such businesspeople, national borders are mere matters of convention.
The younger generation’s readiness to operate in foreign
markets contrasts strongly with my own experience. I remember what a challenge the first encounter with foreign
competition was for our company: for example, during
the tender for the communication of the mass privatisation programme. In truth, we didn’t feel all that confident
in the situation, and our rivals saw us as not entirely ‘civilised’ and knowledgeable – which was partially justified. We
had advantages, however, because foreign businesspeople

dawnego klasztoru. Myślę, że kiedy nasi rozmówcy stanęli przed tym gmachem, musieli się jeszcze
raz zastanowić, kogo mają po drugiej stronie stołu
negocjacyjnego. Te pierwsze kontakty pokazywały
nam jednak, że chociaż mamy braki kompetencyjne, po nadrobieniu zaległości możemy rywalizować z zagraniczną konkurencją, a także być od nich
lepszymi. Dziś myślę, że byliśmy wtedy piekielnie
zdeterminowani i gotowi do bardzo ciężkiej pracy.

Potrzeba wielkich celów

25 lat po transformacji Polska zaczyna być
dostrzegana na arenie europejskiej, a w pewnych
sprawach jej głos jest uważnie słuchany. Jest to
dogodna sytuacja wyjściowa do zajęcia istotnego
miejsca w polityce światowej. Można podążyć dalej
drogą Holandii czy Singapuru, których znaczenie
przewyższa ich wielkość czy liczbę mieszkańców,
albo Hiszpanii czy Argentyny, które w powszechnym mniemaniu pogrzebały swoje szanse na
odegranie istotnej roli międzynarodowej. Aby
rozwinąć się, Polska potrzebuje liderów, którzy na
nowo zdefiniują jej wielkie cele rozwojowe. Takimi
politykami byli Margaret Thatcher czy John F. Kennedy. Ta pierwsza przywróciła postkolonialnej
Wielkiej Brytanii wiarę we własną wielkość oraz
zreformowała przestarzały przemysł. Kennedy
objął stery, gdy USA wytracały impet nadany im
przez zwycięstwo w II wojnie światowej, i mobilizował obywateli wokół ambitnych idei, takich jak
program lotu na Księżyc.
O sile stawiania wielkich celów przekonaliśmy
się w przeszłości sami. Niestety, obecnie nie widzę
w Polsce liderów, którzy dążyliby do zapisania się
w historii nie długością kadencji w fotelu premiera,
lecz przeprowadzonymi reformami. ❙

underestimated our strong points. I remember how
once, on the occasion of negotiations with certain
Americans, we rented a Brussels law office based in
a monumental building that used to house a monastery. I think that when our interlocutors stood
before this edifice they had to make a reassessment
of whom they were facing across the negotiating
table. Those first contacts showed us, however, that
although we might have been a step behind in competence, once we had caught up we could successfully rival foreign competition and even excel them.
Today I think that in those days we were extremely
determined and ready for very hard work.

The need for high goals

25 years after the start of the transformation,
Poland is beginning to establish a presence on the
European stage and, in some matters, its voice is
being listened to attentively. Europe is a convenient
departure point from which to think of occupying
an important place in world politics. We can follow
the path taken by the Netherlands or Singapore,
whose importance far exceeds their size or population, or follow Spain or Argentina, which are universally seen as having squandered their chances
to play an important international role. In order
to grow, Poland needs leaders that could redefine
its developmental goals: leaders such as Margaret
Thatcher or John F. Kennedy. The former restored
post-colonial Britain’s faith in its own greatness and
reformed outdated industries. The latter took office when the USA was losing the impetus it had
gained from victory in the Second World War and
mobilised its citizens around ambitious ideas such
the moon-landing programme.
In the past, we have ourselves seen the power of
setting high goals. Unfortunately, at present I cannot see any leaders in Poland who would strive for
a place in history, defined not by the time served as
prime minister, but by the reforms they carried out. ❙

Ośrodek analityczny nowego typu, wspierający
m.in. globalną ekspansję polskich firm / A new kind
of analysis and research centre providing support
among others for global expansion of Polish business
Dyskusje • debaty • publikacje • kwartalnik THINKTANK
Network idei i inspiracji / Discussions • debates • publications
THINKTANK quarterly magazine • Network of ideas and inspirations

www.mttp.pl

Paweł Kastory: współzałożyciel DDB Warszawa, jednej z pierwszych i najczęściej nagradzanych za kreatywność
agencji reklamowych w Polsce / co-founder of DDB Warszawa, one of the first and most prize-winning advertising

agencies in Poland

ośrodek dialogu i analiz
centre for dialogue and analysis
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zarządzaniu
zmianą
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„Polska transformacja miała
trzy twarze: Lecha Wałęsy,
Leszka Balcerowicza oraz
Tadeusza Mazowieckiego.
Pierwsza była twarzą
politycznej siły i wolności,
druga – determinacji
w drodze do gospodarki
rynkowej, trzecia zaś – twarzą
godności i wartości” / “The
Polish transformation had
three faces – that of Lech
Wałęsa, Leszek Balcerowicz,
and Tadeusz Mazowiecki.
The first was the face of
political strength and liberty,
the second of determination
on the road to a free market
economy, and the third was
the face of dignity and values”

The mastery of change management
paweł rabiej

W polskich zmianach kluczową rolę odegrali trzej przywódcy: Lech Wałęsa,
Tadeusz Mazowiecki i Leszek Balcerowicz. Każdy na swój, zupełnie inny sposób.
Ich charakter, zdolność do tworzenia wizji i determinacja będą przykładem
dla liderów kolejnych pokoleń. / Three individuals played key roles in Poland’s
transformation: Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki and Leszek Balcerowicz.
Each did so in his own, entirely different manner. Their strength of character,
their ability to materialise a vision and their determination will provide
example to follow for several generations of leaders.
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Lech Wałęsa:

„burzący
innowator”
The Disruptive Innovator

W latach 1989–1995 Lech Wałęsa był główną siłą sprawczą w polskiej polityce.
Rozmontowywał poprzedni system oraz forsował nowe rozwiązania polityczne
i gospodarcze. / From 1989 to 1995, Lech Wałęsa was the prime mover in Polish politics.
He dismantled the old system and forced through new political and economic solutions.

Jest wiele racji w stwierdzeniu, że w najważniejszych latach transformacji liczyła się jedna postać –
Lech Wałęsa. Jako symbol Solidarności i lider opozycji w 1989 r. cieszył się na tyle silnym autorytetem,
że mógł przeprowadzić niezbędną restrukturyzację
gospodarki i państwa. To, że transformacja się powiodła, należy zawdzięczać przede wszystkim jego
umiejętności burzenia starych struktur, zdolności
wymuszania zmian, stawiania na właściwe osoby
i budowania koalicji. Z perspektywy lat widać, jak
wiele współczesna Polska mu zawdzięcza.

fot. /PHOTO: Zbigniew Trybek / FORUM

Mistrz burzenia starego

Wałęsa nigdy nie miał problemów z podejmowaniem decyzji i forsowaniem własnych rozwiązań.
Z bezbłędną intuicją wyczuwał słabości systemu.
Dlatego po wygranych wyborach 4 czerwca 1989 r.
porzucił ustalenia Okrągłego Stołu i stworzył koalicję przejmującą władzę z rąk Polskiej Zjednoczonej
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There is much to be said for the view that only one
figure truly mattered in the most crucial years of the
Polish transformation – Lech Wałęsa. As a symbol
of the Solidarity trade union and as leader of the opposition in 1989, his moral authority was such that
he was able to carry through the restructuring of the
economy and the state. The success of the transformation is due above all to his ability to break down
old structures and compel change by choosing the
right people and building coalitions. In hindsight it
is increasingly clear just how much Poland owes him.

A master at breaking
down old structures

Wałęsa never had a problem making decisions and
forcing through his ideas. He had faultless intuition
in sensing the weak spots of the system. Thus after the
elections of June 1989 he abandoned the Round Table
agreements and created a coalition that took power

Partii Robotniczej. Później, gdy okazało się, że zmiany nie są
wprowadzane dostatecznie szybko, naciskał, by zwiększać
tempo. Zdolność do burzenia zastanych struktur przyniosła mu miano „przyspieszacza z siekierą” – jednak dzięki
jego determinacji polska transformacja przebiegła sprawnie
i głęboko zmieniła kraj.
Tak samo szybko Wałęsa zmieniał państwo w okresie
swej prezydentury. W najważniejszym momencie przemian raczej wskazywał kierunki działania, niż zagłębiał
się w szczegóły rozwiązań. W polityce wewnętrznej dążył
m.in. do wolnego, niezawłaszczonego przez nikogo, dobrze zorganizowanego państwa ze stabilną, wolnorynkową
gospodarką i silnym systemem decyzyjnym, zdolnego do
wprowadzania reform. W polityce międzynarodowej – do
wyrwania się z rosyjskiej strefy wpływów, zapewnienia
bezpieczeństwa poprzez wejście do NATO i integrację
z Europą. Wszystkie te wytyczne nadały kierunek polskiej
polityce na lata.

from the Polish United Workers’ Party (PUWP). Later,
when it emerged that changes were not being implemented
fast enough, he insisted on a quicker pace. The ability to
break down old structures earned him the sobriquet ‘the
accelerator with an axe’, but thanks to his determination,
Poland’s transformation proceeded efficiently and deeply
changed the country.
Wałęsa went on changing the country just as rapidly
during his presidency. At the most important moments
of the transformations, he would indicate the path to follow rather than delve into the details. In internal policy he
strove, among other things, to set up a state not owned by
anyone, well organized, with a strong free market economy
and a strong decision-making system capable of implementing reforms. In international politics he sought to tear
the country away from the Russian zone of influence, to
bring it security through NATO membership and integration with the EU. All these guidelines set the direction of
Polish policy for years.

Lider ciągłych zmian

Wałęsa dostrzegał możliwości, których nie widział nikt
inny, rozumiał też wymogi czasu transformacji – że jest to
okres wyjątkowy, wymaga błyskawicznych działań, odwagi,
a jednocześnie rozwagi. Widział siebie jako lidera zmian,
który pokazuje społeczeństwu, w którą stronę trzeba iść,
i umie je do tego przekonać. Temu służyła m.in. koncepcja premierów-zderzaków, a także starania, by zbudować
sprawnie działający system władzy, pozwalający na wprowadzanie reform.
Wałęsa stanowiska powierzał dobranym, odpowiednim
ludziom – i zostawiał im swobodę wyboru sposobu działania. Na pierwszego premiera zaproponował Tadeusza
Mazowieckiego, wspierał też prowadzącego reformy Leszka Balcerowicza. Do dużej polityki wprowadził zaś wiele
osób, które działają w niej do dzisiaj – w tym Jana Krzysztofa Bieleckiego, Hannę Gronkiewicz-Waltz, Donalda
Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Potrafił tworzyć koalicje
na rzecz zmian, a gdy było to konieczne, umiał je wymuszać. Nie miał też złudzeń co do jakości elit politycznych,
w większości miałkich, pozbawionych wizji. Dlatego forsował model silnej prezydentury, słusznie – jak pokazała
historia – obawiając się słabości partii politycznych oraz
ich liderów.

The leader of continual change

Wałęsa saw opportunities that no-one else saw, and he
understood the requirements of the transformation period
– that it was a unique time, requiring swift action, boldness,
and simultaneously, prudence. He saw himself as a leader
of change who shows society where to go and knows how
to convince it to go there. This was the reason behind the
‘prime ministers as bumpers’ concept, and for the efforts to
build an efficiently functioning system of power capable of
introducing reforms.
Wałęsa entrusted tasks to well-chosen people – and left
them free to choose their method of action. He proposed
Tadeusz Mazowiecki as first prime minister, and he supported Leszek Balcerowicz and his reforms. He brought
into politics many persons who are active in it to our day –
such as Jan Krzysztof Bielecki, Hanna Gronkiewicz-Waltz,
Donald Tusk, and Jarosław Kaczyński. He knew how to put
together – or when necessary to force together – coalitions
for change. He also had no illusions about the quality of
the country’s politicians – mostly shallow and without vision. Therefore he tried to insist upon the model of a strong
presidency, fearing – rightly, as it turned out – the weakness
of political parties and their leaders.
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Lech Wałęsa wiedział, jak skutecznie burzyć i jak budować na nowych
fundamentach. Nie było w czasach wielkiej zmiany bardziej skutecznego
stratega i wizjonera.

/

Lech Wałęsa knew how to dismantle the old order effectively

and how to build on new foundations. No greater strategist and visionary existed during
the great changes.

Idealista sprawnej władzy

Tę ostatnią walkę akurat Lech Wałęsa przegrał.
Obecny ustrój polityczny w Polsce nie sprzyja
dobremu zarządzaniu i tworzy pola konfliktów.
Kolejne potrzebne reformy grzęzły później w partyjnych interesach. Wałęsa chciał Polski silnej, dobrze kierowanej, z dobrym zestawem reguł. Jego
wizja polityczna sięgała znacznie dalej niż ambicje
i wyobrażenia większości klasy politycznej. Jako
jeden z niewielu rozumiał dziejowe mechanizmy
i wyzwania.
Liderzy zmian często przypisują sobie nadmierną rolę – i nie inaczej jest w przypadku polskiej
transformacji, której sukces również ma dziesiątki
ojców. Prawda była jednak dużo bardziej prozaiczna. Wpływ polityków na zmiany był niewielki,
często bardziej negatywny niż pozytywny. Byli oni
raczej świadkami niż podmiotem zmian. Stary porządek runął w całym regionie, a to, co powstało na
jego gruzach, zagospodarowała energia społeczna.
Prawdziwą siłą sprawczą zmiany byli zwykli ludzie,
którzy wzięli sprawy w swoje ręce.
Lech Wałęsa był w tym zestawieniu wyjątkiem,
widział więcej, miał większą perspektywę – może
ze względu na swoją intuicję i przywódcze cechy
charakteru, które ujawniły się jeszcze w latach
80. XX w., a może dlatego, że mandat do władzy
w III RP dała mu nie demokracja, lecz historia. To
zmienia punkt widzenia – i każe dążyć do zmiany
rzeczywistości i zapanowania nad wielkimi procesami, których jest się świadkiem. ❙
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The idealist of efficient power

Lech Wałęsa lost this last struggle. The present
political system in Poland does not favour good
management and creates areas of conflict. Succesive, necessary, reforms later became mired in party
squabbles. Wałęsa wanted a strong, well-governed
Poland with a good set of rules. His political vision
reached considerably further than the ambitions
of the majority of the political class. He was one
of the few who understood the mechanisms and
challenges of history.
Leaders of change often ascribe an excessive role
to themselves. It is no different in the case of Poland’s successful transformation, for which dozens
of people also claim credit. The reality was far more
prosaic, however. The influence of politicians was
slight, and it was often more negative than positive.
They were rather witnesses than movers. The old
order collapsed throughout the region, and what
emerged on its ruins was recast by the energy of
society. The true movers were ordinary people who
took matters into their own hands.
Lech Wałęsa was an exception in this group. He
knew more and had a wider perspective – maybe
on account of his intuition and leadership traits,
which had come to the fore in the 1980s, and
perhaps because he received his mandate to hold
power in the Third Republic not from democracy,
but from history. This alters one’s viewpoint, and
compels one to try to change the reality and take
control of the great processes that one witnesses. ❙

Tadeusz Mazowiecki:

siła
spokoju
the Force of Calmness

Dla Tadeusza Mazowieckiego ważniejsze od tempa zmian było wdrażanie ich w jak
najszerszej koalicji, a także podkreślanie sensu i celu reform. Udowodnił, że transformację
można również przeprowadzać w atmosferze zgody. / For Tadeusz Mazowiecki, having the widest
possible support for reforms and explaining their purpose was much more important than the pace
of change itself. He showed that transformations could be conducted in a climate of consent.
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Panuje opinia, że polskiej transformacji zabrakło lidera, który równoważyłby siłę Lecha Wałęsy
i twardość reform gospodarczych Leszka Balcerowicza. Nie jest to prawda. Gdy dawny porządek wywracał się do góry nogami, Tadeusz Mazowiecki
był symbolem spokoju. Tworzył wokół rządu klimat kompromisu, a jego postawa była sygnałem, że
rynkowa zmiana ma ludzkie oblicze – dokonuje się
w imię wyższych, wspólnych wartości i wizji.

Odwaga sięgnięcia po władzę

Tadeusz Mazowiecki został premierem bardziej
ze względu na opozycyjną przeszłość niż umiejętności przywódcze. Z Solidarnością związał się już
w 1980 r. i był jedną z trzech najważniejszych w niej
osób. Przy Okrągłym Stole szefował zespołowi
negocjacyjnemu. Po wyborach 4 czerwca 1989 r.

It is often, if erroneously, said that there was no
one during the Polish transformation who could
counter-balance the political strength associated
with Lech Wałęsa and the economic severity associated with Leszek Balcerowicz. While the old order
was toppling, Tadeusz Mazowiecki was a symbol
of calm. He created the climate of compromise in
which the government operated and his attitude
was an indicator that the market changes had a human aspect and that they were being implemented
in the name of a higher vision and common values.

Courage to reach out for power

Tadeusz Mazowiecki became prime minister
more on account of his past in the democratic
opposition than because of his leadership qualities. His association with the Solidarity movement
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Lech Wałęsa wysunął jego kandydaturę na szefa rządu
mimo dzielącego ich wcześniej sporu (Mazowiecki przed
wyborami odmówił bowiem kandydowania do parlamentu,
a później opublikował artykuł Spiesz się powoli, w którym
wykazał, że opozycja z braku programu gospodarczego nie
jest gotowa wziąć udziału we władzy). Ostatecznie propozycję Wałęsy jednak przyjął. W decydującej chwili nie wahał
się wziąć odpowiedzialności za państwo i jego beznadziejny
wówczas stan.
Atuty Mazowieckiego sprawiały, że charakterologicznie
był osobą właściwą na czasy rządu zgody narodowej. Był
krystalicznie uczciwy, wierny zasadom, wolny od radykalizmu i uprzedzeń. Chętnie rozmawiał z każdym, traktował
ludzi z szacunkiem i uwagą. Potrafił budować kompromis
i prowadzić dialog. Często szukał porozumienia, godził
zwaśnione strony. Cieszył się estymą wielu środowisk – był
akceptowany przez Kościół, doceniany przez ludzi z obozu
władzy. Dzięki temu mógł odgrywać rolę łącznika między
starymi a dawnymi laty.

Arka przymierza

I tak był odbierany rząd Mazowieckiego – jako wyjątkowy rząd porozumienia, który musi przeprowadzić trudne
reformy i któremu można ufać. W tym rządzie kompromisu
znalazło się miejsce zarówno dla wicepremiera i ministra
finansów Leszka Balcerowicza, który szybko zaczął pracę
nad reformami gospodarczymi, jak i dla ministrów resortów siłowych z PZPR.
W sprawach zmian ustrojowych oraz relacji z ZSRR
Mazowiecki był ostrożny, może nawet nadmiernie (to
cecha generacji, której charakter polityczny ukształtował
się w PRL). Choć lubił długie konsultacje, w sprawach
ważnych potrafił działać szybko. Tak było np. w newralgicznej kwestii granicy polsko-niemieckiej, która w 1989 r.
nie była formalnie uznana przez RFN. Gdy runął mur
berliński i zaczęły się rozmowy o zjednoczeniu Niemiec,
Mazowiecki ostro zażądał udziału Polski w konferencji
zjednoczeniowej 2+4 (dwa państwa niemieckie i alianci) – i Polska to miejsce przy negocjacyjnym stole dostała.
Akcja rządu i polskiej dyplomacji połączona z lobbingiem w Stanach Zjednoczonych spowodowała, że kanclerz Helmut Kohl, a potem niemiecki parlament musieli
granicę polsko-niemiecką uznać. Mazowiecki zręcznie
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reached back to 1980 and he was one of its three most important figures. At the Round Table talks he headed the
opposition’s negotiating team. After the elections of June 4
1989, Lech Wałęsa put forward Mazowiecki’s candidacy for
head of government, in spite of a previous dispute between
the two men (prior to the elections, Mazowiecki had refused
to run for parliament and later published an article entitled
Hurry up Slowly, in which he argued that the opposition
was not ready to take power, because it had no economic
programme). In the end, Mazowiecki accepted Wałęsa’s proposal and thereby showed he was willing to take responsibility for the state and for its hopeless situation at the time.
Mazowiecki’s character traits made him the right person
to lead a government of national consensus. He was a man
of principle and absolute honesty, and he was free of radical impulses or prejudice. He was always willing to speak
with anyone and treated people with respect and attention.
He knew how to build compromise and dialogue. He often
sought understanding and reconciled conflicted parties. He
had the esteem of many circles – he was accepted by the
Church and appreciated by the people of the regime, thanks
to which he could play the role of bridge between the old
and the new.

The Ark of the Covenant

The Mazowiecki government was seen as an exceptional
government of consensus, which needed to carry out difficult reforms and deserved trust. In that government of
compromise there was equally a place for Leszek Balcerowicz, who was deputy prime minister and minister of finance,
who quickly got to work on the economic reforms, and for
the PUWP ministers of defence and of the interior.
In the area of political changes and relations with the
USSR, Mazowiecki was prudent – perhaps overly so (it
was a trait of the generation that grew up in the People’s
Republic). Although he enjoyed lengthy consultations, in
important matters he was capable of acting swiftly. It was
thus with the sensitive issue of the Polish-German border,
which in 1989 had not yet been formally recognised by West
Germany. When the Berlin Wall fell and discussions about
German unification began, Mazowiecki insisted that Poland
be a participant in the 2+4 unification conference (the two
German states and the Big Four), and Poland was given

Tadeusz Mazowiecki wierzył, że dialog i kompromis mają znaczenie,
a zmiany są bardziej skuteczne, gdy wokół nich buduje się szeroką koalicję.
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Tadeusz Mazowiecki believed that dialogue and compromise are important, and that

changes are more effective if they are supported by a wide coalition.

poprowadził tę rozgrywkę, wykazując się zarówno
wolą pojednania, jak i stanowczością.

Lepsza twarz transformacji

Polska transformacja miała trzy twarze: Lecha
Wałęsy, Leszka Balcerowicza oraz Tadeusza Mazowieckiego. Pierwsza była twarzą politycznej siły
i wolności, druga – determinacji w drodze do gospodarki rynkowej, trzecia zaś – twarzą godności
i wartości. Tadeusz Mazowiecki udowadniał, że
warto realizować zmiany dla dobra Polski, budując
dla nich szerokie poparcie, a także nie zapominając,
że ich podmiotem i celem są ludzie. W kwietniu
1990 r. (według badań CBOS) Mazowieckiego
popierało 90 proc. Polaków, choć bolesne efekty
zmian gospodarczych już wtedy dały się odczuć.
To ważna lekcja z polskiej transformacji. Potrzeba było wówczas pośpiechu, którego brakowało Mazowieckiemu, ale niezbędna była też empatia, ostrożność i zdolność do budowania mostów,
których z kolei nie miał w nadmiarze Wałęsa.
Każdy, kto przeprowadza radykalne zmiany, musi
pamiętać, że warto jasno tłumaczyć ich głębszy
sens, wyjaśniać, jakie przyświecają im wartości,
i tworzyć wokół nich koalicję. Tadeusz Mazowiecki pokazał, że nawet najtrudniejsze zmiany mogą
mieć ludzkie oblicze. ❙

171

a seat at the negotiating table. The steps taken by the
Polish government and diplomats in conjunction
with lobbying in the United States forced German
chancellor Helmut Kohl, followed by the German
parliament, to recognise the Polish-German border.
Mazowiecki handled this matter with ability and
determination, while appearing conciliatory.

Transformation’s better face

The Polish transformation had three faces
– those of Lech Wałęsa, Leszek Balcerowicz and
Tadeusz Mazowiecki. The first was the face of political strength and liberty, the second of determination on the road to a free market economy and the
third was the face of dignity and values. Tadeusz
Mazowiecki showed that the changes were worthwhile and aimed at Poland’s improvement. He harnessed support for them without overlooking the
fact that they affected ordinary people. According
to a CBOS poll, in April 1990 Mazowiecki enjoyed
the support of 90 per cent of Poles, even though
the painful effects of the reforms could already be
felt at the time.
The lesson of the Polish transformation shows
that while swiftness – which was not Mazowiecki’s
leading trait – is important, empathy, prudence and
the ability to build bridges – traits which, in turn,
Wałęsa lacked – are essential. Anyone who wishes
to carry out radical reforms has to remember that
it is important to explain their deeper meaning and
the values that underlie them, and to build a wide
coalition supporting them. Tadeusz Mazowiecki
showed that even the most difficult changes can
have a human face. ❙

Leszek Balcerowicz:

szybko
albo jeszcze
szybciej
Fast or Even Faster

Leszek Balcerowicz wiedział, że reformy gospodarcze powinny być radykalne, głębokie oraz
natychmiastowe. Dlatego plan Balcerowicza szybko ustabilizował gospodarkę, co zmniejszyło
ryzyko chaosu w Polsce w długim okresie przejściowym. / Leszek Balcerowicz was convinced that
economic reforms should be radical, profound and immediate. The Balcerowicz Plan rapidly stabilised

fot. /PHOTO: Chris Niedenthal / FORUM

the economy, thus reducing the risk of chaos in Poland during the long period of transition.
Roli reformatora gospodarki w rządzie Tadeusza Mazowieckiego nie chciało się podjąć wielu
ekspertów (choć niektórzy twierdzą dziś, że mieli
wówczas lepsze koncepcje ekonomiczne). Wreszcie
doradca premiera Waldemar Kuczyński przypomniał sobie o Leszku Balcerowiczu. Dobrze ilustruje to, jak dużą rolę w procesie polskiej transformacji
odegrał przypadek, ale też – jak bardzo w momentach dziejowych potrzebne jest szczęście.
Im więcej czasu upływa od 1990 r., kiedy zaczęto wdrażać reformy zaproponowane przez Balcerowicza, tym łatwiej dostrzec, że bez jego uczciwości
(osobistej i intelektualnej) i stanowczości działania
te nie zakończyłyby się powodzeniem. Szybkość
i determinacja są kluczowe dla sukcesu przeprowadzanych zmian. Do dziś nie ma w polskiej polityce
postaci pod tym względem dorównującej Leszkowi
Balcerowiczowi.

Many experts turned down the role of reformer
in Tadeusz Mazowiecki’s government (though many
today claim they had better economic ideas at the
time). Finally, one of the prime minister’s advisers,
Waldemar Kuczyński, remembered Leszek Balcerowicz. This is a good illustration of the great role pure
chance played in the Polish transformation, but
also how important luck is in historical moments.
The more time passes since 1990, when the
reforms proposed by Balcerowicz began to be
put in place, the easier it is to see that without
his personal and intellectual honesty and resolution the success of the transformation would have
been put in question. Swiftness, determination
and the will to act were key determinants in the
success of the changes he implemented. To this
day, there hasn’t been a figure in Polish politics
comparable to Leszek Balcerowicz in this respect.
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Ekspert gotowy do działania

Balcerowicz był dobrze przygotowany do roli reformatora gospodarki. W 1981 r. współpracował jako ekspert
gospodarczy z Solidarnością. Jako ekonomista studiował
historię nieudanych reform w krajach komunistycznych
– dostrzegał ich słabości na poziomie koncepcji i na etapie wdrożeń. Kierowany przez niego zespół opracował pod
koniec lat 70. XX w. projekty radykalnych reform gospodarki socjalistycznej. Balcerowicz nie cenił jednak socjalizmu. Znał za to gospodarkę zachodnią, ponieważ mieszkał
w Stanach Zjednoczonych i Niemczech.
Racjonalny, metodyczny, uporządkowany myślowo,
chłodno kalkulujący, konkretny – był przeciwieństwem
rozdyskutowanych elit opozycyjnych. Przeanalizował sytuację i postawił diagnozę: reforma socjalizmu jest bezcelowa
i trzeba budować kapitalizm. Definiowanie „trzeciej drogi”
uznał za niebezpieczne. Przyjął, że trzeba działać szybko, bo
koszty zmian będą wysokie, a opór wielki. Założył też, że nie
może polegać na aparacie państwa.
Niespełna 10-osobowy zespół, który stworzył w rządzie,
był najsprawniej działającą ekipą w życiu publicznym po
1989 r. Pracował po kilkanaście godzin dziennie, z precyzją zarządzania projektowego znaną ze współczesnych
podręczników. Dzięki temu pakiet ustaw gospodarczych
(tzw. plan Balcerowicza) został przyjęty w imponującym
tempie – 111 dni. Aby przyjąć ustawy gospodarcze, parlament zebrał się w niedzielę, a posłowie przez kilkanaście dni
pracowali w komisji niemalże non stop, z kilkugodzinnymi
przerwami na sen i prysznic.

Jednoosobowy reformator

Pozycja Leszka Balcerowicza była wyjątkowa, gdyż nie
czuł się politykiem, lecz wynajętym ekspertem, który sam
odpowiada za gospodarkę. Mając wolną rękę w kwestii reform – dzięki społecznemu przyzwoleniu na zmiany i własnej sile ich wymuszania – parł do przodu jak czołg. Tadeusz
Mazowiecki musiał zaakceptować styl działania Balcerowicza, choć był on skrajnie odmienny od metod premiera. Lech Wałęsa zaś roztoczył nad jego zmianami parasol
ochronny nawet w okresie kampanii prezydenckiej (1990 r.),
a po niej zaproponował Balcerowiczowi pokierowanie rządem i upewnił się, że w 1991 r. nadal będzie kontynuował
reformę. Stanowczość Balcerowicza robiła też wrażenie na
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An expert ready for action

Balcerowicz was well prepared for the role of an economic
reformer. In 1981 he worked with the Solidarity movement
as an expert. As an economist he studied the history of failed
reforms in communist countries – he saw their weaknesses
at the conceptual level and at the implementation stage.
Towards the end of the 1970s, the team he headed drew
up a number of radical reform projects for the communist
economy. Balcerowicz did not value communism, however.
He was familiar with the economy of the West, having lived
in the USA and in West Germany.
Rational, methodical, intellectually ordered, coolly calculating and pragmatic – he was the opposite of the garrulous
opposition elites. He analysed the situation thoroughly and
established a diagnosis: it is pointless to reform the communist economy and the thing to do is to build capitalism.
He considered the idea of a ‘third way’ a dangerous one. He
decided action had to be quick, because the price of change
would be high and resistance to it great. He also assumed
that he could not count on the state apparatus. The team he
created, of less than ten people, was the most effective group
in Polish public life after 1989. He worked for over a dozen
hours every day, with management precision popular in contemporary business manuals. Thanks to this, the package of
economic laws known as the Balcerowicz Plan was adopted
by parliament in a mere 111 days. To pass the economic laws,
the Sejm met on Sundays and deputies worked non-stop
in committees for a couple of weeks, with a few hour-long
breaks for showers and sleep.

A reformer

Balcerowicz’s position was unique in that he didn’t consider
himself to be a politician, but a hired expert who alone was
responsible for the economy. Having been given a free hand in
the matter of the reforms – thanks to the social acquiescence to
the changes and to his own strength of persuasion – he moved
forward like a tank. Mazowiecki had to accept his working style,
even if it was radically different from his own. Lech Wałęsa extended a protective umbrella over his changes – even during
the course of the presidential campaign of 1990, after which he
unsuccessfully urged Balcerowicz to form a government and
made sure, in 1991, that he could continue his economic reforms. The international institutions with which Balcerowicz

Przykład planu Balcerowicza pokazuje, jak wiele można zdziałać w ramach
strategii eksperckiej, która jest realizowana szybko i efektywnie.
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The example of

the Balcerowicz Plan shows how much can be accomplished by means of a swiftly and efficiently
implemented expert strategy.

instytucjach międzynarodowych, z którymi negocjował on m.in. zadłużenie i finansowanie funduszu
stabilizacyjnego.
„Terapia szokowa” Balcerowicza pozwoliła na
stłumienie inflacji, zlikwidowała niedobory towarów, wprowadziła wymienialność waluty, umożliwiła rozwój prywatnych firm i otworzyła polskie
przedsiębiorstwa na rynki światowe. Oznaczała też
jednak olbrzymie zawirowania. Nieefektywne firmy
bankrutowały, ludzie szli na bruk, siła nabywcza
pensji w 1990 r. spadła o jedną czwartą. Szybkość
zmian relatywnie zmniejszyła jednak ich uciążliwość. A dzięki nim pierwszą dekadę wolności Polska gospodarka zakończyła z najlepszym wynikiem
w regionie – 20-procentowym wzrostem.

Niezbędny upór

Przeciwnicy Balcerowicza twierdzą, że nadał on
przemianom charakter technokratycznego okrucieństwa. Powodzenie zmiany zależy jednak także
od tego, by nie owijać w bawełnę i szybko robić to,
co trzeba. Bez wizji i uporu Balcerowicza nie byłoby
sukcesu. Reformy 1989 r. utknęłyby, jak poprzednie próby, w półśrodkach, gadulstwie i nadmiernej
ostrożności. Balcerowicz dowiódł, że można realizować ambitne plany, a poprzeczka powinna być
ustawiona wysoko.
Cechy Leszka Balcerowicza – jego pracowitość
i upór – nadały polskim reformom rys wybitności,
jakiego nie miał żaden kraj w regionie. Zamiast przekonująco mówić o zmianach, Balcerowicz szybko
i zdecydowanie je przeprowadzał, wiedział bowiem,
że okno możliwości otwiera się na krótko, a od błędów gorsze jest zaniechanie. To pouczająca lekcja
o tym, jak ważne w przeprowadzaniu radykalnych
zmian są upór, konsekwencja i determinacja. ❙
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negotiated Poland’s debt and the financing of its stabilisation fund were also impressed with his determination. His ‘shock therapy’ led to the suppression of inflation, eliminated the shortage of goods, brought about
the convertibility of the Polish złoty, made it possible
for private companies to grow, and exposed Polish
companies to world markets. It also entailed considerable upheavals. Inefficient companies went bankrupt,
workers were laid off, and the purchasing power of the
average salary in 1990 fell by 25 per cent. The rapidity of the reforms reduced the hardship they entailed,
however. Thanks to the reforms, at the end of the first
decade of liberty, the Polish economy had grown by
20 per cent, the highest rate in the entire region.

Necessary resistance

Balcerowicz’s opponents claim that he imbued
the transformation process with technocratic cruelty.
But successful change also depends on not beating
around the bush and doing what needs to be done
quickly. Without his vision and determination, there
would have been no success. The reforms of 1989,
like previous attempts, would have sunk into the mire
of half-measures, verbosity and excessive prudence.
Balcerowicz showed that ambitious plans can be carried out, and that the bar should be set high.
Balcerowicz’s attributes – his diligence and tenacity – gave Poland’s reforms features of excellence that
were not to be found in any country of the region. Instead of expounding on reforms, Balcerowicz carried
them out swiftly and decisively, because he knew the
window of opportunity would remain open for a very
short time, and that passivity was worse than making
mistakes. This is an instructive lesson about the important role resolution, perseverance and determination play in the introduction of any radical changes. ❙
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