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Sprawdź, czy jesteś  
na liście

W W W . N E 1 0 0 . O R G



Światem rządzą idee.  
Zajmujemy się tymi, które określają kształt jutra.  

Do dyskusji zapraszamy każdego bez względu na różnice zdań.  
Idee mają konsekwencje praktyczne. Rzetelna debata o nich jest podstawą  

inkluzywnych praw, a uproszczenia są z gruntu wykluczające.  
Dlatego od trzech pokoleń nadajemy ton  

w sporze o republikę.
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 54  A Wisła poniesie nas z Warszawy na Wawel. 
O polityce PiS wobec kultury STANISŁAW SKARŻYŃSKI

 58  Hodowla kreatywności PHILIP BUJAK
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Raport o crowdfundingu 
OLGA URBAŃSKA
Czy fi nansowanie społecznościowe może 
zastąpić system grantów? Jakie są problemy 
fi nansowania kultury w Polsce, na które 
może próbować odpowiedzieć crowdfunding? 
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 108  Zrób sobie operę MARIA KARPIŃSKA

Jak sprawić, by państwo było przedsiębiorcze, zdolne 
do adaptacji i stymulujące rozwój, nie zaś wymuszające 
„kreatywną księgowość” i mnożące procedury? 
Potrzebujemy dyskusji o kreatywności i innowacjach. 
Nie tylko o tym, jak ich nie hamować, lecz przede 
wszystkim o tym, jak je rozwijać 
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Trzeba bić na alarm. Nawet armia innowacyjnych Polaków nie pomoże, jeśli w ciągu 
dwóch dekad nie rozwiniemy nowych gałęzi przemysłu. Choć zagraniczne media wieszczą 

Polsce nową erę jagiellońską, dziś bardziej realna jest technologiczna zapaść. Witajcie 
w kraju asystentów sprzedaży oraz inżynierów na pensji

CZAS  J A G I E L L O N Ó W  B E Z  Z A G ONÓW
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Polacy! Wchodzicie w nową epo-
kę Jagiellonów – wieszczy jeden 
z ostatnich numerów „#e Eco-
nomist”. Do artykułu o polskim 
sukcesie magazyn dołącza mapy 
polityczne I Rzeczypospolitej, 

Polski z czasów zaborów oraz powojennej. To bardzo 
miło, że dostajemy laurkę zachęcającą inwestorów do 
wejścia na polski rynek, ale bardzo smutne, że w kraju 
zaczynamy w te laurki wierzyć.

Psi los na farmie talentów
Jeśli Polska jest dziś krajem Jagiellonów, to 

z pewnością bez zagonów. Dlaczego? Bo sukces Jagiel-
lonów opierał się w dużej mierze na dwustronnie opła-
calnym powiązaniu gospodarczym Polski z sąsiadami. 
Byliśmy, w uproszczeniu, spichlerzem Europy dostar-
czającym jej zboże. Wszystko dzięki symbolicznym za-
gonom – ornym pasom pola, na których co rok odrastały 
pożądane za granicą zasoby. Problem polega na tym, że 
Polska dzisiaj nie posiada długoterminowego odpowied-
nika zagonów, przynoszących dochód regularnie przez 
długie dziesięciolecia. Dziś naszą główną siłą przebicia 
jest niewielki koszt pracy umożliwiający outsourcing – 
firmy zagraniczne zbierają u nas złote żniwa, bo opłaca 
się tu produkować. Mają dostęp do wykwalifikowanej, ale 
taniej siły roboczej ze średnią pensją mniejszą od unijnej. 
Jesteśmy więc Chińczykami Europy – z tą jednak różnicą, 
że za kilkadziesiąt lat Chińczycy pozostaną Chińczykami, 
a my być nimi przestaniemy: skoro tylko koszt pracy 
się zwiększy, taśmy produkcyjne zwiną się do innych 
krajów. A wtedy Polska skończy jako farma talentów bez 
rodzimego przemysłu: nasz system uniwersytecki będzie 
kształcił ekspertów, na których zarobią ostatecznie za-
graniczne firmy. I co wtedy?

Jeśli wziąć w nawias fasadowy optymizm ty-
tułu z „#e Economist”, widać, że autorzy mają świado-
mość powyższego problemu. Piszą, że grozi nam pułapka 

średniego dochodu – czyli stagnacja gospodarcza po 
krótkim wzroście i dobiciu dochodu Polaka do średniej 
unijnej (brief boom, long gloom). Ponadto autorzy pod-
kreślają, że jesteśmy krajem, z którego młodzi emigrują 
i że czeka nas demograficzna zapaść, a biurokracja pań-
stwowa niebotycznie się rozrosła. Jednak w poradzeniu 
sobie z tymi problemami ma nam pomóc otwarcie na 
emigrację z terenów postsowieckich oraz „szczęście 
i nieustępliwy wysiłek”. A także nadzieja, że emigranci 
za kilkadziesiąt lat wrócą z pieniędzmi do Polski. Skoro 
receptą jest li tylko nadzieja, wcale nie jest dobrze.

Feniks z podciętym skrzydłem 
Mitchell A. Orenstein stwierdził na łamach 

„Foreign Affairs”, że gospodarczo Polska to w zasadzie 
„Niemcy zamieszkane przez Polaków”. Ta fraza najlepiej 
streszcza zależność polskiej siły roboczej od zagranicz-
nego kapitału. Owa zależność jest coraz większa, tym 
bardziej, że w Polsce nie ma strategicznych gałęzi prze-
mysłu. Po 1989 roku większość z nich całkiem padła. 
Niektóre z upadków są oczywiście usprawiedliwione 
mechaniką rynkową, transformacją i anachroniczno-
ścią danych branż, ale nie wszystkie. Wręcz przeciwnie, 
część zapaści sprywatyzowanych przedsiębiorstw ma 
związek z czynnikami, którym można było przeciwdzia-
łać. Jakie to czynniki? Po pierwsze, niewiedza na temat 
zarządzania sprywatyzowanymi przedsiębiorstwami 
u ludzi, którzy dostali je do rąk, po drugie – brak ram 
prawnych dla transformacji ustrojowej w pierwszym, 
kluczowym okresie, co umożliwiło biznesowe operacje na 
granicy prawa („co nie jest zabronione, jest dozwolone”). 
Po trzecie, biurokratyczna korupcja i działalność grup 
przestępczych, które miały wpływ na prywatyzację. Po 
czwarte, naiwność naszych polityków, którzy zostali 
ograni przez bardziej doświadczonych kolegów z państw 
demokratycznych i nie podjęli przemysłowych decyzji 
strategicznych.

Wbrew marzycielom kapitał ma narodowość. 
Jeśli pod kątem narodowości rozpatrywać gałęzie prze-
mysłu w Polsce, to przemysł samochodowy, lotniczy, 
stoczniowy, drzewny, rybny czy cukrowniczy w zasa-
dzie nie istnieje. Wydobywczy właśnie upada. Do tego 
smutnego obrazu można jeszcze dodać inny czynnik: 
przeniknięcie kraju przez rodzimą i zagraniczną ma-
fię, która wysysa dochody z Polski lokalnej, szczególnie 
w dziedzinach usług i produkcji. W efekcie nasz kraj 
przypomina dziś teren postkolonialny, na którym uwijają 
się drobni przedsiębiorcy z ambicjami zaistnienia na szer-
szą skalę – ale albo bez przestraszeni, albo bez kapitału.

GRZEGORZ LEWICKI
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„Spokojnie, niech pan da spisać najbogatszym 
Polakom testamenty, polskie pieniądze przyniosą jeszcze 
wiele pożytku społecznego”, powiedział mi współpracow-
nik jednego z najbogatszych Polaków. Jednak istnienie 
kilku polskich globalnych graczy biznesowych czy kilka 
obiecujących innowacji, takich jak polski sposób produk-
cji grafenu dla elektroniki to anno Domini 2014 wciąż 
za mało, abyśmy mogli mówić choćby o przednówku 
jagiellońskiej prosperity.

Wieżowce na pustyni
C.M. Christensen i M.E. Raynor w książce In-

nowacje: napęd wzrostu podzielili innowację na zacho-
wawczą i przełomową. Pierwsza koncentruje się na udo-
skonalaniu tego, co jest na rynku i już przynosi dochód, 
druga natomiast tworzy konsumpcję w całkiem nowych 
obszarach i niszach. W normalnych warunkach dobrobyt 
gospodarczy w kraju może być podtrzymywany przez 
te dwa rodzaje innowacji razem. Najczęściej występują 
innowacje zachowawcze, choć najwięcej może ugrać 
ten, kto znajdzie innowację przełomową. Dlaczego? Bo 
ta druga odpowiada na całkiem nową potrzebę i tworzy 
dziewiczy rynek, a więc z początku nie musi rozpychać 
się – jak innowacja zachowawcza – wśród konkurencji.

W wywiadzie z Marcinem Kilanowskim 
prof. Włodzisław Duch sugeruje, że w Polsce mogą się 
rozwinąć branże oparte na innowacji zachowawczej. 
Choćby złotonośna, ale zaniedbana u nas branża gier 
komputerowych. To prawda. Jednak nie ma co ukrywać, 
że z punktu widzenia polskiego kapitału w wielu dzie-
dzinach innowacja zachowawcza będzie – najdelikatniej 
mówiąc – utrudniona: ciężko nam będzie udoskonalać 
statki czy samochody rodzimej produkcji, bo w ogóle 
nie produkujemy własnych samochodów ani statków. 
Wejście w obszary przemysłu, w których przez dekady 
rządzą Niemcy czy Francuzi, będzie wciąż możliwe, lecz 
głównie jako czerwony szlak dla najbogatszych Polaków, 
zdolnych rywalizować z oligopolem wielkich korporacji. 
Młodym i ambitnym pozostanie stawianie na innowa-
cję przełomową. Profesor Duch słusznie wykazuje, że 

obecnie przechodzimy okres narodzin nowych branż 
przemysłu, w których większość związana jest z kom-
puteryzacją, sieciami społecznościowymi, robotyką czy 
sztuczną inteligencją. To właśnie w tych dziedzinach 
mogą rozwinąć się firmy giganty, które w uczciwej ry-
walizacji ruszą z posad polską gospodarkę. Aby jednak 
zmaterializować innowację, potrzebne będą strategicz-
ne decyzje państwa polskiego, żeby pewne dziedziny 
wspierać. Wtedy być może da się uczynić z Polski nową 
Koreę Południową czy Izrael, czyli kraje, które postawiły 
właśnie na robotykę i elektronikę oraz kreatywne powią-
zanie ich z dziedzinami takimi jak farmacja, medycyna 
czy przemysł zbrojeniowy. Pozostaje pytanie, czy zdąży-
my z tym wszystkim przed pułapką średniego dochodu. 
Uwagi prof. Ducha, że inkubatory przedsiębiorczości mają 
problem z wyłuskaniem tych innowacji, które można by 
uprzemysłowić, napawają jednak głębokim niepokojem. 
Czyżby kreatywny duch ulatniał się z narodu, skuszony 
bezpieczną pensją i mieszkaniem na kredyt?

Kiedy pęknie serce
Tak czy inaczej, trzeba uprzemysłowić w Pol-

sce owoce komputeryzacji, bo układy scalone można 
rozwijać nawet w wieżowcu na środku gorącej pustyni. 
Na polskiej pustyni przemysłowej to może być jedyny 
ratunek. Jeśli szybko nie powstaną rodzime, rozpozna-
walne branże przemysłu kanalizujące talent Polaków, to 
za kilkadziesiąt lat obudzimy się w kraju codziennej orki 
inżynierów na cudzym garnuszku. Bez prawa do decydo-
wania o losach Europy, ale za to z pakietem socjalnym, 
karnetem na basen i darmową opieką medyczną. Tragedii 
oczywiście nie będzie, ale serce pęknie. 

Grzegorz Lewicki 
(1984) – dziennikarz, politolog, socjolog i filozof, absolwent m.in. London 

School of Economics i Uniwersytetu w Maastricht.  Szef działu Nauka 
w tygodniku „Wprost” i doktorant filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

(empiryczne badania nad cywilizacją). Współzałożyciel Instytutu Badań nad 
Cywilizacjami w Krakowie, związany z European Inter-University Association 

on Society, Science and Technology. Autor ponad stu artykułów prasowych 
na temat nauki, techniki oraz innowacji, a także książki Nadchodzi nowy 

proletariat. Więcej: www. greglewicki.com

B I B L I O G R A F I A

–  Manowce polskiej prywatyzacji, red. Maria Jarosz, Warszawa 2001 – jedna z wielu prac opisujących patologie prywatyzacji oraz korupcyjne mecha-
nizmy, które przyczyniły się do tego, że Polska jest dzisiaj przemysłową pustynią. Co się stało, to się nie odstanie?

–  Erik Brynjolfsson i Andrew McAfee, "e Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, New York 2014 – 
ważny głos o tym, jak rewolucja cyfrowa i robotyczna zmienia ekonomię i społeczeństwo. Czysto obliczeniowy potencjał umysłu człowieka będzie 
liczyć się w coraz mniejszym stopniu.

–  Sheldon S. Wolin, Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism, Princeton i Oxford 2008 – emerytowany 
profesor Princeton o narzędziach, które wykorzystują korporacje do wpływania na politykę USA. Część diagnozy przekładalna na warunki polskie. 

4 0 respublica 

Z A P L A N U J  K R E A T Y W N O Ś Ć 



REDAKTOR NACZELNY: Wojciech Przybylski
ZAST.PCZYNI REDAKTORA NACZELNEGO, P.O. SEKRETARZA REDAKCJI: Magdalena Malińska
ZAST.PCA REDAKTORA NACZELNEGO, SZEF ZESPOŁU DNA MIASTA: Artur Celiński

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Hayden Berry (visegradinsight.eu), Justyna Czechowska (Poezja), Piotr Górski (Partnerstwo Wolnego Słowa), 
Jakub Gradziuk (administracja), Tomasz Kasprowicz (Ekonomia), Kornel Koronowski (Nowa Europa 100), Maciej Kuziemski  
(Nowa Europa 100), Marcin Moskalewicz (publikacje naukowe), Kazimierz Popławski (res.publica.pl), Agnieszka Rozner (Idee),  
Stanisław Skarżyński (res.publica.pl), Jędrzej Sokołowski (Fotoesej), Olga Urbańska (raporty RPN i program praktyk),  
Anna Wójcik (Kultura online, Visegrad Insight), Katarzyna Szajewska (Nowa Europa 100), Marta Żakowska (Magazyn Miasta)
oraz Łukasz Bukowiecki, Patrycja Cembrzyńska, Maria Dębińska, Spasimir Domaradzki, C. Cain Elliot, Karoline Gil, Wojciech Górecki, 
Piotr Gruszczyński, Marcin Kilanowski, Piotr Kosiewski, Anna Kuczyńska, Łukasz Mikołajewski, Katarzyna Młyńczak-Sachs,  
Małgorzata Mostek, Martyna Obarska, Kacper Pobłocki, Marta Sienkiewicz, Gabriela Sitek, Bohdan Sławiński, Filip Springer,  
Samanta Stecko, Stefan Szwed, Wojciech Zajączkowski

RADA NAUKOWA: Ireneusz Białecki (UW), Grażyna Borkowska (IBL PAN), Przemysław Czapliński (UAM), Aleś Debeljak  
(Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia), Paweł Dybel (UW), Piotr Kłoczowski (Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską),  
Jacek Kochanowicz (UW), Marcin Król (UW), Jacek Kurczewski (UW), Kai Olaf Lang (Niemiecki Instytut Spraw Międzynarodowych 
– SWP, Berlin), Andrzej Leder (PAN), Radosław Markowski (SWPS), Adam Daniel Rotfeld (UW), Aleksander Smolar (CNRS, Francja), 
Timothy Snyder (Yale, USA), Andrzej Waśkiewicz (UW), Richard Wolin (City University NY, USA)

PRAKTYKANCI: Joanna Kocon, Mateusz Kuryła, Julia Machnowska, Katarzyna Piwońska, Mateusz Rudzki, Michał Smoleń,  
Edyta Werpachowska, Antoni Wołowski, Joanna Zawada

REDAKCJA J.ZYKOWA: Magdalena Malińska

KOREKTA: Ewelina Pędzich

OPRACOWANIE GRAFICZNE, PROJEKT OKŁADKI I SKŁAD:  

ADRES REDAKCJI: Res Publica Nowa, ul. Gałczyńskiego 5, 00-362 Warszawa, Telefon: +48 22 692 47 84 redakcja@res.publica.pl, www.res.publica.pl

WYDAWCA: Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego, ul. Gałczyńskiego 5, 00-362 Warszawa

PRENUMERATA: Cena prenumeraty rocznej (4 numery) wynosi 60 złotych dla osób indywidualnych, dla instytucji – 80 zł. Prenumerata 
zagraniczna – Europa: 108 zł, USA: 120 zł, reszta świata: 150 zł. Zamówienia: fundacja@res.publica.pl

DRUK: Konińska Drukarnia Dziełowa, ul. Borowa 3, Żychlin k. Konina, 62-571 Stare Miasto

Nr 3/2014 (27/2014) 217/rok XXVII
ISSN: 1230-2155, numer indeksu: 375500
Cena 20 zł (VAT 5%), nakład 2800 egz.

DOFINANSOWANO ZE 9RODKÓW Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

WSPÓŁPRACA:

Redakcja i wydawca kwartalnika „Res Publica Nowa” dołożyli wszelkich starań, aby skontaktować się z właścicielami i dysponentami 
praw autorskich do wszystkich materiałów zamieszczonych w czasopiśmie i podpisać z nimi stosowne umowy. W niektórych 
przypadkach okazało się to niemożliwe. Osoby, do których nie udało się nam dotrzeć, prosimy o kontakt z naszą redakcją.


