Raport postepidemiczny

Strona | 1

CO DALEJ?
RAPORT POSTEPIDEMICZNY

Poznańskie Centrum Szkoleniowo-Badawcze
Tel.: +48 605 760 703
E-maiL: t.kozlowski@pcsb.pl

PCSB.PL

Raport postepidemiczny

Strona | 2

Z

przyjemnością oddaję w Wasze dłonie
raport PCSB skupiony wokół problemu
świata po koronawirusie. Z pewnością
mieliście okazję wysłuchać najróżniejszych
głosicieli i ewangelistów zmian. Poniższe
opracowanie jest małym postscriptum. Dzielę
się nim tym chętniej z dwóch powodów. Po
pierwsze, powstało dzięki zaangażowaniu
znakomitych ekspertów i po drugie – nie było
pisane na zamówienie. Stało się ono okazją –
i takie było jego założenie od początku – do wymiany interdyscyplinarnych
poglądów, które są rezultatem wyłącznie osobistych doświadczeń i
zgromadzonej wiedzy. Jest bezstronnym świadectwem klimatu chwili, który
udzielił się nam wszystkim. To mała agora, na której spotykają się prognozy
świata biznesu, kultury, psychologii, socjologii. Czytelnik odnajdzie tam trzeźwy,
realny osąd, hipotezy bazujące na faktach, niezbędną dawkę niepokojów i wiary
w ludzkiego ducha.
Jestem dumny, że udało mi się zaprosić do współpracy tak zróżnicowany team.
Dziękuję i zapraszam do lektury!

Dr Tomasz Kozłowski
Poznańskie Centrum
Szkoleniowo-Badawcze
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Polak 2.0 – zalety,
przywary i budzenie
potencjału przyszłości
Mateusz Kozłowski
Jest badaczem i trenerem
Inteligencji Emocjonalnej,
trenerem biznesu. Rozwijał
kompetencje emocjonalne i
przywódcze
w
takich
firmach jak IKEA, Philips,
PZU, PKP Energetyka.
Wspiera z sukcesem
organizacje w zmianie kultury organizacyjnej, w
dynamicznych transformacjach, w rozwoju
talentów. Prywatnie cieszy się życiem taty dwójki
dzieci i męża swojej ukochanej żony.

Polacy
doświadczają
siebie
emocjonalnie w bardzo specyficzny i
krzywdzący sposób. Ich świat emocjonalny
jest dla nich obciążeniem, niechcianą
częścią,
bagatelizowaną
i
często
wyszydzaną. A teraz większość Polaków z
rozpędem trafiła jak głową w mur –
została wyrzucona ze spirali ról osobistych
i zawodowych, ich aktywności zupełnie
zostały zaniechane bądź uległy wielkim
transformacjom. Polacy zostali sam na
sam ze swoimi niechcianymi, intymnymi
emocjami w aktualnym kontekście
sytuacyjnym. A gdyby… to była szansa.
Zmierzyć się ze sobą i wejść w pełnię
swojego
osobistego
potencjału
emocjonalnego. Kim byliby Polacy
przyszłości, którzy w środowisku pandemii,
kryzysu gospodarczego oraz wymuszonej
izolacji społecznej przeszliby wewnętrzną
transformację i stali się swoim optimum?
Kim - emocjonalnie - był Polak przed
pandemią?
Aby opisywać potencjał Polaków
przyszłości, a więc ludzi, którzy w pełni
korzystają z zasobów emocjonalnych,
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należy odnieść się do status quo sprzed
wybuchu pandemii. Odniesienie to
powinno
być
zaprezentowane
na
podstawie rzetelnej metodologii oraz
merytoryki badania z adekwatnie dużą
próbką osób badanych, najlepiej w kontrze Strona | 3
do innych krajów, aby uwypuklić nasze
cechy emocjonalne. Wykorzystamy tu
badania oraz wiedzęGeertaHofstede,
psychologa społecznego, którego praca
badawcza1 objęła 116 tys. pracowników
firmy IBM w 40 krajach. Jacy więc są
Polacy? Motywatorami dla nich są
rywalizacja,
sukces
oraz,
szeroko
rozumiane, osiągnięcia.

Mieszkańcy kraju nad Wisłą są zatem
zdecydowanie nastawieni na efekt niż na
czerpanie satysfakcji z działania, do tego
oczekują szybkich efektów od zaraz – inaczej
popadają we frustrację i złość.

Pada wręcz określenie, że w takich krajach
ludzie żyją, aby pracować.Fenomenem
Polaków jest, że odczuwają emocjonalną
potrzebę zasad, reguł, hierarchii, nawet
jeśli są one tylko w teorii i nie należy ich
dodatkowo wyjaśniać. Paradoksalnie,
pomimo potrzeby hierarchizacji, Polska
jest
krajem
indywidualistycznym
(przeciwień-stwem w metodologii badania
jest kraj kolektywny), co sprawia, że rodzi
się specyficzne, emocjonalne napięcie w
kulturze narodowej, wpływające na
delikatność relacji. Co ciekawe, gdy Polak
potrafi zarządzać swoimi relacjami w tym
paradoksie, to nabierają one zdrowej,
emocjonalnej intensywności, głębi oraz
dają wiele benefitów.
Polacy, generalnie, nie tolerują
nietypowych zachowań, pomysłów, idei,
1

G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i
organizacja,
PWE,
Warszawa
2011
oraz
https://www.hofstede-insights.com/country/poland/

Raport postepidemiczny

unikają niepewności. Wciąż odnosząc się
do badań Hofstede, ale i korzystając z
osobistych doświadczeń jako trener
psychologii
zmiany,
wspierający
organizacje w trudnych, dynamicznych
przejściach oraz kryzysach z nim
związanymi w Polsce i za granicą,

Polacy odczuwają głęboki opór przed
innowacjami, przemianami.

Motywuje ich zdecydowanie bezpieczeństwo, stałość. Ponadto, mają wewnętrzną
potrzebę by ciężko pracować (odnosi się
to w szczególności do generacji baby
boomers, pokolenia X oraz częściowo
pokolenia Y). Jesteśmy narodem raczej
normatywnym
(w
wykorzystywanej
metodologii na przeciwnym biegunie jest
pragmatyzm). Społeczeństwa normatywne
wolą podtrzymywać ustalone tradycje i
normy, patrząc podejrzliwie na zmiany
społeczne. Jest wielka tendencja do
ustanawiania praw absolutnych. Polska wg
Hofstede jest krajem powściągliwym
(przeciwieństwem jest tolerancyjny) a w
tego rodzaju kulturach występuje znacząca
tendencja do cynizmu oraz pesymizmu.

Korzystanie z życia, oddawanie się pasji
w wolnym czasie jest bagatelizowane,
czasem wręcz naganne.

Nasz naród ma poczucie, że jego działania
są ograniczane przez normy społeczne
(których,
jak
wcześniej
pisaliśmy,
emocjonalnie potrzebuje), ma małe
poczucie wpływu i kontroli na swoje życie.
Aby domknąć obraz, warto wskazać kilka
wniosków z innych badań dotyczących
emocji w środowiskach pracy oraz w
relacjach z innymi.Polskich pracowników
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charakteryzuje najwyższy poziom stresu
w Europie2. Polacy w pracy3 doświadczają
takich emocji jak entuzjazm, radość,
satysfakcja, ale co trzeci czuje frustrację,
irytację i zniechęcenie, co czwarty
niepokój i strach. Im bliższa relacja Strona | 4
osobista tym bardziej pozwalamy sobie na
większą ekspresję umiarkowanych i silnych
emocji, zarówno tych wspierających
(radość) jak i rujnujących jakość interakcji
społecznych (gniew, duma)4. Nie jest to
przestrzeń na dogłębne analizy, ale można
dostrzec wiele korelacji pomiędzy
badaniami Hofstede a zrozumieniem
dobrostanu emocjonalnego Polaków.
Kontekst sytuacyjny – zagrożenie i szansa
Nic nie jest zawieszone w próżni i
każdemu elementowi towarzyszy kontekst
sytuacyjny – w tym wypadku mamy
oczywiście
na
myśli
pandemię,
wymuszoną izolację społeczną oraz
niepewność bytową związaną z wymiarem
społeczno-gospodarczym. Jeśliby zgłębić
fundamenty zarządzania ryzykiem, choćby
idąc za IanemMitroffem5, to – co może być
zaskakujące -

Polska uczestniczy w, co najmniej,
8rodzajach kryzysu z 5 różnych kategorii!

Jest to o tyle ważne, że te kryzysy dotykają
Polaka wielowymiarowo, a co za tym idzie,
mają ogromny wpływ na stany
emocjonalne
–
ich
intensywność,
pojawianie się nowych czy ogólne
2Raport

Mental Health Human Power 2020
ibidem
4Emotional Frankness and Friendship in Polish Culture,
Polish Psychological Bulletin 2015, vol 46(2), 181-185
5Making Sense of Crisis: Cognitive Barriers of Learning in
Critical Situations, Management Dynamics in the
Knowledge Economy, ISSN: 2286-2668 © College of
Management (NUPSPA) &Tritonic Books, Volume 1
(2013) no. 2, pp. 185-186
3
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poczucie
bardzo
silnych
napięć
emocjonalnych.Sama
wymuszona
i
długotrwała kwarantanna w tej samej
przestrzeni mieszkania i z tymi samymi
domownikami ma prawo zwiększać
poczucie złości i stajemy się bardziej
agresywni – te stany towarzyszą nie tylko
środowiskom patologicznym, ale realnie
mogą mieć miejsce u każdego. To
podstawowe informacje z psychologii
społecznej6,
ale
badanie7,
które
przeprowadziłem w Polsce w aspekcie
intensywności i występowania emocji
gniewu miesiąc po wprowadzeniu
narodowej kwarantanny jasno pokazało,
że statystycznie jego poziom wzrósł w
badanej grupie o 32%. Czy zatem można
mówić o szansie, o możliwościach rozwoju
emocjonalności, inteligencji emocjonalnej
w ogóle? Jak najbardziej.Wszystkie te
aspekty wymuszonej zmiany,

aspekty kryzysowe mają szansę staćsię
katalizatorem do podważania aktualnego
status quo, odkrycia świata osobistych
paradygmatów, postaw i intymnych
wartości8,

samopoznania,nawiązania intymnej relacji
z samym sobą oraz pracy na
wewnętrznych
zasobach9,
rozwoju
samoświadomości, samoregulacji oraz
samokontroli
emocjonalnej10,
przynajmniej wśród części populacji. Jacy
byliby zatem Polacy, którzy w procesie
6The

Handbook of Solitude: Psychological Perspectives on
Social Isolation, Social Withdrawal, and Being Alone. R.
Coplan, J. Bowker, Wiley-Blackwell
7 Osoby zainteresowane metodologią badania oraz
szczegółowymi wynikami zapraszam do kontaktu
mk@mateuszkozlowski.org
8Making Sense of Change Management, E. Cameron, M.
Green, Kogan Page Publishers
9 O stawaniu się osobą, Carl Rogers, Czarna Owca
10 Terapia skoncentrowana na emocjach, Leslie S.
Greenberg, Wydawnictwo Harmonia,
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utraty swojego dotychczasowego stylu
życia, znanych trybów funkcjonowania
oraz przemiany roli społecznych wzrastają
orazuwalnijąja
maksymalnie
swój
potencjał emocjonalny?
Strona | 5

Polacy „po apgrejdzie”
Na początku warto wymienić, co
musiałoby się stać, aby Polacy wznieśli się
na wyżyny swojego maksymalnego
potencjału. W pierwszej kolejności
zrzekają się swoich patologicznych
uprzedzeń emocjonalnych – przełamują
osobisty
paradygmat,
wyuczony
i
traktowany jako prawda absolutna, że
emocje są dobre albo złe. Nie ma dobrych
i złych emocji w potocznym rozumieniu
tego słowa.
Nie
ma
pozytywnych
i
negatywnych stanów emocjonalnych. Jest
to redukcjonizm koncepcji pracy z
emocjami w najczystszej postaci, który
pokutuje w całym kontekście kulturowospołecznym Polaków, nadużywany nawet
w środowiskach akademickich.Rozważając
znaczenie emocji musimy pamiętać, że
emocje mają dwie podstawowe funkcje –
aby przeżyć oraz aby wzrastać. Każda z
nich to ważna informacja o nas samych, o
świecie zewnętrznym, o naszych relacjach,
o wielokontekstowości rzeczywistości.
Innym patologicznym przekonaniem jest
to, że uleganie emocjom to oznaka
słabości. A świat emocji to tylko i aż jeden
ze sposobów doświadczania świata i
siebie.
Nawiązując do trójskładnikowej
definicji postawy11 (Wojciszke 2000) czy
też do trójwymiarowego modelu struktury
tożsamości12 (Vignoles 2011) każdy z nas
11Wojciszke

B., „Postawy i ich zmiana” (w:) J. Strelau
(red.)., Psychologia. podręcznik akademicki, tom 3 –
Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii
stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2003.
12 Odsłony tożsamości, A. Batory, PWN
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ma tendencję do funkcjonowania sam ze
sobą oraz w relacjach ze światem w
jednym z trzech wymiarów – poznawczym,
behawioralnym lub, właśnie, afektywnym.
Ten wymiar to integralna część
wielowymiarowej istoty ludzkiej a u
niektórych wymiar główny. To, po prostu,
należy zrozumieć i zaakceptować, zarówno
u siebie jak u innych.
W
kolejnych
etapach
upgrade’uzaczyna się odkrywać swoje
emocje.
Uczyć
się
ich
poprzez
doświadczanie, ich uważną obserwację (co
je powoduje oraz jaki mają na wpływ
fizjologiczny, mentalny, emocjonalny). Jest
to fundamentalna część rozwijania
samoświadomości
i
samoregulacji
emocjonalnej. Fenomenem jest, że
akceptowanie stanów emocjonalnych w
tym tych trudnych, przytłaczających, jest
elementem większego obrazu – akceptacji
samego siebie, zwiększeniem poczucia
własnej wartości, zdrowej i optymalnie
funkcjonującej
samooceny.
Ludzie
osiągający ten stan rozwijają swoją
decyzyjność, mają większe poczucie
wpływu i kontroli nas swoim życiem,
widzą nowe obszary, w których mogą
wziąć odpowiedzialność i chętnie to
robią. Ten Polak nie szuka winnych, nie
jątrzy
bezproduktywnie
spraw
z
przeszłości, ale jest nastawiony na szanse,
możliwości oraz rozwiązania, które z
zaangażowaniem wprowadza w życie,
operacjonalizuje.Efektywność osobista to
nie wyszukane techniki i narzędzia, to
proaktywne postawy, które przychodzą
naturalnie. Innym „efektem ubocznym”
powyższych procesów jest budowanie
silnych i stabilnych relacji z najbliższymi.
Gdy wewnętrznie jest się szczęśliwym z
bycia tym, kim się jest, to dopiero wtedy
akceptujemy innych takimi, jakimi są. Ta
zależność była i jest badana chociażby w
nurcie psychologii humanistycznej, której
doskonałym reprezentantem jest Carl
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Rogers. Nasi Polacy przyszłości lubią i
kochają siebie (i nie mówimy tu o
narcyzmie lub przeroście ego). A dzięki
temu z wdzięcznością, stabilnością
emocjonalną i zaangażowaniem budują
związek partnerski, budują siebie w roli Strona | 6
rodzica. Tworzą funkcjonalny, szczęśliwy
byt społeczny.
Nasi Polacy z optymistycznej
przyszłości wiedzą kim są i kim chcą się
stawać – z poziomu tożsamości osobistej.
Doświadczanie emocjonalne, nadawanie
znaczeń wydarzeniom i kontekstom to
zarówno spoiwo jak i kontent optymalnie
oraz stabilnie działającej tożsamości
osobistej13.

To daje w efekcie osobę, która jednocześnie
ufa swojej intuicji, jest pewna siebie, w tym
samym czasie jednak ma otwarty, elastyczny
umysł i rozwój osobisty postrzega jako rzecz
pożądaną, w komunikacji tworzy dialog a nie
monolog.

Akceptowanie swoich emocji i
pozwalanie, aby nas wzbogacały –
szczególnie smutkowi, żalowi bądź bólowi
emocjonalnemu – to droga do empatii14.
Nie mylmy jednak empatii z nagminnym
zadawaniem dotkliwych pytań bądź z
dawaniem złotych porad-pigułek. Polak
przyszłości potrafi słuchać, dać przestrzeń
rozmówcy nie tylko dla słów, ale i
również pakietów emocjonalnych idących
za nimi. Jest w stanie głęboko współczuć,
przeżywać doświadczenia drugiej osoby,
pozwalać jej na osobisty wzrost w
rozmowie z jednoczesnym zdrowym
przeżywaniem swoich emocji. Jest nie
tylko lubiany, ale godny zaufania, inspiruje

13

Terapia skoncentrowana na emocjach, Leslie S.
Greenberg, Wydawnictwo Harmonia
14 O stawaniu się osobą, Carl Rogers, Czarna Owca
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i wzmacnia osoby wokół – zarówno
najbliższych jak i pracowników.
Polacy przyszłości mają wielkie
poczucie sensu i znaczenia w swoim życiu,
świadomie przeżywają swoje wartości,
które są dla nich niesłabnącym
motywatorem. Ma to praktyczny przekład
w formowanie jasnych i konkretnych
celów, krótko i długoterminowych. Nie
żyją tylko dniem dzisiejszym, ale są w
stanie strategicznie planować swoją
przyszłość. Fenomenem jest, że gdy
nabieramy zaufania w wewnętrzny proces
i coraz częściej mamy osobisty, refleksyjny
wgląd emocjonalny, to świadomie
nadajemy kierunek i tempo rozwoju
swojej osobowości oraz tożsamości, co
transformuje się w odkrywanie wielu,
intencjonalnych i unikatowych sensów15.
Świat głębokich wartości Polaków jest
operacjonalizowany w codziennym życiu,
dokładnie więc wiedzą co i jak chcą robić,
o czym świadczy wysoka jakość efektów
ich przedsięwzięć oraz satysfakcja płynąca
ze świadomie wybranego zawodu.
Ponad to rozwijają aspekty swojej
duchowości
(w
kontekście
16
antropologicznym) , co tłumaczy się na
wielkie poczucie spełnienia, czerpanie
satysfakcji z podejmowanych działań,
uważność na siebie i drugiego człowieka.
Ich byt nabiera charakteru transcendentalnego17, czyli wykraczającego świadomie
poza siebie w swoim dążeniu do innej
istoty ludzkiej lub dążeniu do sensu.
Finalnie, wychodząc ze swojego
indywidualistycznego podejścia, wciąż
pracując na osobistych zasobach i dzięki
postrzeganiu siebie wielowymiarowo,
zaczynają postrzegać w ten sam sposób

rzeczywistość. Wyznają holistyczny system
życia18 – trwają w harmonii oraz
integralności ze sobą, w społeczeństwie, w
środowisku naturalnym. Są spełnieniem
potencjału unitasmultiplex– jedność
pomimo różnorodności. Dostrzegają Strona | 7
wielowymiarową interakcję siebie w
świecie. Dostrzegają większy obraz, co
może oddać motto – „myśl globalnie,
działaj lokalnie”.
Polacy budują zdrową i silną
wspólnotę
samozarządzających
się
obywateli, dbającą o
komfort i
bezpieczeństwo każdej formy życia, biorąc
bezwarunkową odpowiedzialność. A to
wszystko bierze początek w otwartości na
siebie i swoje emocje.
Obraz Polaków przyszłości budzi
wielkie nadzieje. Ważne, by zdać sobie
sprawę ,że Polki i Polacy, którzy są
szczęśliwi, spełnieni, żyją w głębokiej
harmonii ze sobą i w interakcji społecznej
to nie mrzonka czy science-fiction. To
realna droga do przejścia, która zaczyna
się w zrozumieniu swoich emocji bez
brzemienia patologicznych osądów. To
akceptacja świata afektywnego w całej
różnorodności i bogactwie, otwartość na
niego wraz ze świadomością siebie dziś
oraz siebie z przyszłości.
Polak, który kocha siebie, szanuje
odmienność oraz buduje na niej lepszy,
organiczny i ekologiczny świat. To realna
droga, bo ta droga to ja, Ty i każdy z nas.
Dziękuję Dariuszowi Dobrzynieckiemu, którego wsparcie
w poszukiwaniach i analizie badań systemów wartości
Grave’sa i Hofstede było nieocenione. Dziękuję Darku.

15

Wola Sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii,
Viktor Frankl, Czarna Owca
16 Homo patiens, Viktor Frankl, Instytut Wydawniczy PAX
17 Noetyczny wymiar osobowości: psychologiczna analiza
poczucia sensu życia, Kazimierz Popielski, Wydawnictwo
KUL
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The Never Ending Quest, C. Graves, ECLET Publishing
oraz Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership and
Change, D. Beck, C. Covan, Blackwell Publishing
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COVID-19 jako szansa
na nowe otwarcie w
gospodarce
Radosław

Skrobacki

absolwent Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w
Poznaniu, obecnie adiunkt
w Gnieźnieńskiej Szkole
Wyższej Milenium, autor
publikacji i badań z
obszaru
socjologii
gospodarki poświęconych sektorowi Małych i
Średnich
Przedsiębiorstw,
konsultant
w
instytucjach
zajmujących
się
badaniami
społecznymi i rynkowymi.

Jakiekolwiek rozważania dotyczące
sytuacji społecznej, czy gospodarczej, po
COVID-19 są obecnie szalenie niepewne.
Po pierwsze jesteśmy w trakcie procesu,
epidemii, której horyzont czasowy jest
dziś, niezależnie od wielu modeli
opracowanych
przez
wiarygodne
instytucje, niemożliwy do określenia.
Ewentualna druga, trzecia, czy kolejne,
fala koronawirusa oznaczać będą ciągnącą
się latami stagnację, a każda iskra
ożywienia
gospodarczego
będzie
natychmiast tłamszona informacjami o
kolejnych zachorowaniach i zgonach. Ten
czas wydaje się mieć w kontekście
oddziaływania epidemii na gospodarkę
absolutnie kluczowe znaczenie. Po drugie
nie znamy, i nie da się ich dziś określić,
konsekwencji
społecznych
epidemii
odnoszących się do tak fundamentalnych
kwestii jak chociażby dystans, jaki
utrzymujemy w przestrzeni korzystając
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przede wszystkim z różnych usług, a to te
kreują współcześnie większość miejsc
pracy. Jak dbać o zdrowie a jednocześnie
iść do kosmetyczki na regulację brwi? Po
trzecie wreszcie koronawirus, jak się Strona | 8
wydaje, zaatakował gospodarki, które
znajdowały się w przededniu, być może
były właśnie, kilka dni, czy tygodni, po
kulminacyjnym punkcie szczytu cyklu
koniunkturalnego. W tym sensie można z
dużą
dozą
prawdopodobieństwa
stwierdzić, już dzisiaj, że epidemia stała się
katalizatorem, który pchnął globalną
gospodarkę w stronę recesji. To proste
założenie ma jednak tę konsekwencję, że
pozwala traktować wirusa jako element
zbioru czynników, które przyczyniły się do
końca ostatniej hossy, jeden z wielu, nie
jedyny.
Stara maksyma giełdowa sugeruje by
kupować fakty a sprzedawać plotki. Warto
zatem już dziś skupić się na realnym
oddziaływaniu COVID-19 na gospodarkę i
w odpowiedzialny, wyważony sposób
formułować prognozy. Co zatem wiemy
już dziś?
Po pierwsze: rynek pracy (popyt).

Zewsząd docierają alarmujące dane
dotyczące już odnotowywanego,
nieoglądanego, ponoć, nigdy w historii
wzrostu poziomu bezrobocia.

I faktycznie na przykład w USA między
14 marca 2020 roku a 11 kwietnia 2020
roku zarejestrowano 22034000 nowych
bezrobotnych (osoby ubezpieczone, które
zgłosiły się po zasiłek, dane nie obejmują
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szarej strefy i rolnictwa). Te 22 miliony
nowych bezrobotnych to fakt, który
niesamowicie oddziałuje na wyobraźnię
Strona | 9
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inwestorów, dziennikarzy. Kiedy jednak
przyjrzeć się bazie to okazuje się, że
jeszcze w połowie marca poziom
bezrobocia w USA wynosił niewiele ponad
1%, a w połowie kwietnia nieco ponad
11%19. A to wszystko w gospodarce, z
której dane napływają w ujęciu
tygodniowym, a nie miesięcznym, na
rynku pracy, który nie jest skrępowany
przepisami tak jak rynek polski, czy szerzej,
europejski.
Fakt pierwszy – niezależnie od starań
rządów, które przyjmują pakiety mające
stymulować
gospodarkę
poprzez
podtrzymywanie popytu (świadczenia
postojowe, czy po prostu dodatkowe
świadczenia dla osób zwolnionych z
powodu epidemii), wielotygodniowe
zamrożenie
działalności
biznesowej
przyniesie
ostatecznie
wzrost
długotrwałego bezrobocia, co zmniejszy
popyt. To zaś może pociągnąć za sobą
deflację – zmniejszy się przecież także
presja płacowa, która ciążyła firmom w
okresie wyjątkowo niskiego bezrobocia.
Przyjmowane przez rynki za „dobrą
monetę” pakiety mające stymulować
gospodarkę zakładają również pomoc
firmom, co ma uchronić rynki, na przykład
najmu nieruchomości komercyjnych,
przed zatorami płatniczymi i ochronić
miejsca pracy. Wciąż jednak nie widać na
horyzoncie działań generujących popyt ze
strony sektora finansów publicznych.

Dane U.S. Department of Labor, April 16, 2020, The
COVID-19 virus continues to impact the number of initial
claims
and
insured
unemployment.,
https://www.dol.gov/ui/data.pdf - dostęp 23.04.2020.
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Zupełnie tak jakby obecny kryzys
planowano zażegnać transferami do firm i
obywateli. W tym sensie wydaje się, że
doświadczamy czegoś nowego,
Strona | 10
o ile bowiem kryzys 2008/2009 wiązał się z
transferami do sektora bankowego, szerzej
finansowego, wielkich globalnych instytucji o
tyle obecnie, dotychczasowe plany zakładają
przede wszystkim transfery do pracowników i
zatrudniających ich firm, w tym do sektora
MSP – czy przyniesie to założony efekt w
postaci złagodzenia przebiegu kryzysu, trudno
powiedzieć.

Finansowanie
firm
to
przejaw,
interesującej poznawczo, troski o podaż.
Prognoza
pierwsza
–
nowe
bezrobocie. Napływające przez lata
informacje z rynku pracy wskazywały na
sezonowy,
strukturalny,
regionalny
charakter bezrobocia. Najważniejszą jego
cechą, zakładaną dotychczas a priori
niejako była jednak jego przejściowość.
Innymi słowy bezrobocie zwiększało się w
czasach kryzysu by maleć w czasach hossy.
To czego katalizatorem może stać się
właśnie koronawirus to faktycznie nowy
rodzaj
bezrobocia
będący
sumą
bezrobocia technologicznego (ostatnie
lata i notoryczne problemy z pozyskaniem
pracowników sprawiły, że firmy, także
polskie, przyspieszyły automatyzację i
robotyzację
procesów),
bezrobocia
cyfrowego (COVID-19 może znacząco
wpłynąć
na
potencjał
instytucji
publicznych, samorządowych, ale także na
przykład banków, w obszarze świadczenia
usług on-line z wykorzystaniem podpisu
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elektronicznego – to przemodeluje skalę i
strukturę zatrudnienia w administracji,
sektorze bankowym i innych obszarach
generujących znaczną ilości danych
pozyskiwanych od obywateli/klientów)
oraz bezrobocia socjalnego (programy
socjalne, takie jak 500+, dezaktywizują
zawodowo, a obecna epidemia może
wzmóc wrażenie, że państwo powinno,
może, czy wręcz musi, przejąć ciężar
zapewnienia środków do życia osobom
dotkniętym gospodarczymi skutkami
koronawirusa).
Wreszcie
prognoza
najważniejsza – nowe bezrobocie może
mieć charakter stały. Jeśli COVID-19 to
zdarzenie podobne do epidemii hiszpanki
sprzed 100 lat powinniśmy mówić i myśleć
nie o tygodniach, czy miesiącach
ograniczonej aktywności gospodarczej, ale
być może nawet o dwóch, czy trzech
latach a to pociągnęłoby za sobą trwałe,
wysokie bezrobocie.

Stworzy to doskonały grunt dla populizmu i
protekcjonizmu, które utrudniając przepływ
towarów, usług i siły roboczej będą tłamsić
potencjał wzrostu.

Należy pamiętać, że głęboki kryzys i
masowe bezrobocie to zjawiska o
ogromnej sile oddziaływania na scenę
polityczną, a państwo w dobie recesji to
najważniejszy aktor gry rynkowej.
Po drugie relacje społeczne. Zbyt
rzadko mówi się i uwzględnia wpływ
czynników społecznych, kulturowych, na
gospodarkę. A epidemia COVID-19 wyraża
się na gruncie społecznym w bardzo
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przyziemny sposób. Zgodnie z zaleceniami
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jak i
lokalnych, czy regionalnych instytucji
opieki zdrowotnej, zalecana jest izolacja i
dystans.
Akcje
takie
jak Strona | 11
#Zostanwdomupewnie
mają
sens
medyczny, ale jak przełożą się na
gospodarkę? Kto z nas idąc chodnikiem w
rękawiczkach i masce nie zastanawiał się
jak zwiększyć dystans do osoby idącej z
naprzeciwka? Nie ufamy innym, nie ufamy
rządowi, że skutecznie walczy z COVID1920, jak w tym kontekście pójść do
restauracji, kina, na basen, czy po prostu
umówić się ze znajomymi? Pewne cechy
zbiorowości ludzkich, takie jak chociażby
właśnie grupowe spędzanie czasu
wolnego, wspólne biesiadowanie, czy
wyjścia na stadion wydawały się
oczywiste, a dziś takie już nie są.
Fakt
drugi
– niewykorzystany
potencjał czasu wolnego. Historia
nowoczesności to historia ograniczania
czasu aktywności zawodowej i to zarówno
w perspektywie życia jednostki, roku,
tygodnia jak i dnia. Efektem tego było
wykreowanie, zwłaszcza w ostatnich
dekadach, efektywnego gospodarczo
czasu wolnego. Pracując coraz krócej
napędzaliśmy gospodarkę konsumując
aktywnie czas wolny. Zalecana izolacja,
postulowany dystans przestrzenny to
ogromne wyzwanie dla restauracji,
pubów, ale też różnego rodzaju miejsc
wyspecjalizowanych w organizowaniu
imprez okolicznościowych takich jak
20https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/

2020/04/Badanie-spoleczenstwo-wobec-epidemiifin.pdf, dostęp 25.04.2020.
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wesela, komunie, szkolenia. Nawet ich
otwarcie po okresie kwarantanny,
zapewne na specjalnych zasadach, nie
będzie
oznaczało
natychmiastowego
powrotu klientów. Osobną, szalenie
doniosłą
gospodarczo
kwestią
są
wydarzenia
zorientowane
na
dostarczenie klientom pozytywnych
emocji – kultura, sztuka, sport.
Powszechnie informuje się o kolejnych
dyscyplinach sportu, które albo w ogóle
nie wznowią rozgrywek w bieżącym roku
albo uczynią to bez kibiców. Koncerty,
spektakle, wystawy, które przełożono lub
odwołano uzupełniają ten obraz. Warto
podkreślić raz jeszcze, że wznowienie
możliwości uczestnictwa w tego typu
przedsięwzięciach
nie
oznacza
gwarantowanego sukcesu frekwencyjnego, zwłaszcza jeśli epidemia COVID-19
nie przeminie z pierwszą falą.
Prognoza druga – kryzys wszelkich sfer
życia gospodarczego związanych ze
spędzaniem czasu wolnego. To załamanie
będzie spowodowane nie tylko postawą
klientów, którzy nie zechcą skorzystać z
określonego typu rozrywki ze względów
bezpieczeństwa, ale także tym, że jest to
sfera, która w kontekście trwającej,
mającej nadejść, recesji jest tą, na której
oszczędzamy. Jeśli tak się stanie to ucierpi
cała branża usług związanych z
pielęgnacją ciała, branża odzieżowa,
producenci napojów i żywności. Przełoży
się to także oczywiście na fatalne w
skutkach załamanie branży turystycznej,
która stanowi ważną część gospodarki
wielu krajów. Załamanie w turystyce to
wyzwanie dla potentatów branży lotniczej,
zarówno producentów maszyn jak i linii
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lotniczych. To właśnie refleksja nad
przeobrażeniami sposobu spędzania czasu
wolnego w dobie koronawirusa i
związanym
z
nimi
spowolnieniem
gospodarczym pokazuje specyfikę obecnej Strona | 12
sytuacji gospodarczej. Minione kryzysy w
XX, czy XXI wieku, o ile nie były
bezpośrednim
następstwem
działań
wojennych, zazwyczaj miały charakter
branżowy a dopiero potem, z różnym
zresztą natężeniem, rozlewały się na całą
gospodarkę.

COVID-19 uderza od razu w cały system,
ponieważ atakuje nie branżę a po prostu
wszystkich konsumentów, pracowników jak i
firmy a nawet instytucje publiczne. Ten
całościowy, bezwyjątkowy niemal charakter,
swoista gwałtowność, to cechy nowe obecnej
sytuacji, które jednak wciąż jeszcze mogą
stanowić podstawę dla opracowywania
pozytywnych scenariuszy rynkowych.

Przecież wystarczy lek, szczepionka i
wszystko powinno wrócić do normalności,
do stanu z końca 2019 roku – rynki
finansowe wciąż zdają się trwać w takim
przekonaniu. Jednym z najważniejszych
stwierdzeń, na które można sobie już
obecnie pozwolić, jest fakt, że z każdym
dniem ta pozytywna perspektywa staje
się coraz bardziej fikcją. Puste ulice,
restauracje a nawet place zabaw, policja
karząca za brak maseczek – przestrzeń
czasu wolnego skurczyła się a nie może z
równą siłą, także finansową, wybrzmieć w
Internecie.
Po trzecie – rządy i państwa.
Niezależnie od tego, że ledwie kilkanaście
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lat temu wybuchł kryzys spowodowany
bańką na rynku nieruchomości i większość
rządzących jak i obywateli nie tylko go
pamięta, ale także osobiście doświadczyła
jego konsekwencji, to tamta sytuacja,
bardzo często, jak się zresztą wydaje
trafnie, określana jest mianem kryzysu
finansowego. W tamtym okresie rządzący
przemawiali, działali, ale mówili o
kwestiach z zakresu inżynierii finansowej.
Bezpośrednio tamta sytuacja dotyczyła
jednak przede wszystkim tych, którzy
przejściowo lub trwale utracili zdolność
obsługi
zadłużenia
hipotecznego.
Rozwiązaniem okazało się, w skrócie
oczywiście, przejęcie przez państwa, banki
centralne, złych aktywów, co pozwoliło
przetrwać systemowi bankowemu, a
faktycznie bankom komercyjnym. Na
krótko zrodziła się nawet pewna niechęć
wobec pracowników sektora bankowego,
ale w indywidualnych przypadkach trwała
ona zapewne nie dłużej, niż do momentu
kolejnych
zakupów
ratalnych,
czy
rozłożenia spłaty zobowiązań z karty
kredytowej. Efekty tych działań przyszły
kilka lat później, kiedy okazało się, że
Grecja, Włochy, czy Irlandia stoją na skraju
bankructwa a Stany Zjednoczone, Japonia,
czy Francja o taki stan się ocierają.
Państwa zapożyczają się u swoich
obywateli by następnie tym samym, czy
innym obywatelom wypłacić te środki w
formie transferów socjalnych. Prowadzi to
niestety do sytuacji, w której poszczególne
kraje coraz częściej zbierają podatki od
środków, które same wypłaciły zadłużając
się wcześniej w tym celu. Wszystko
oczywiście po to by uniknąć kryzysu, ocalić
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miejsca pracy i przedsiębiorstwa. Czy na
pewno, czy warto?
Fakt trzeci – państwa faktycznie nie
spłacają swoich zobowiązań. Przy okazji Strona | 13
kryzysu 2008/2009 roku powszechne stały
się komentarze ekonomistów, bankowców
o nieodpowiedzialności osób, które
decydowały się wówczas spłacać kredyt
zaciągając kolejne zobowiązanie. Ci sami
specjaliści ganili, także z pozycji etycznych,
instytucje, które na udzielanie takich
pożyczek się decydowały – w ich opinii te
instytucje były nieodpowiedzialne. Jak
wobec tego oceniać współczesne państwa,
które niemal w 100% emitują nowe
obligacje na pokrycie kosztów wykupu
tych, których termin wykupu właśnie
zapada?
I
ta
niefrasobliwa,
nieodpowiedzialna polityka finansowa
zderza się z perspektywą kryzysu
spowodowanego przez COVID-19, co na
chwilę obecną po raz kolejny rozwiązuje
się zaciągając wielobilionowe zobowiązania.
Prognoza trzecia – nowa polityka
finansowa państwa. Jeśli koronawirus
przyniesie kryzys, jeśli ten kryzys zostanie
rozwiązany tak jak poprzedni z 2008/2009
roku poprzez emisję wartych biliony
dolarów obligacji, to za kilka lat, tak jak
miało to miejsce choćby w przypadku
Grecji, będziemy mieli do czynienia ze
zdecydowanie liczniejszą grupą państw
bankrutów21. Już obecnie polityka długu
21

Już teraz mniej zamożne kraje zostały praktycznie
pozbawione finansowania na rynku obligacji, bądź
wystawiły moratorium odprawiając wierzycieli z niczym,
por.
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/
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publicznego wydaje się być oderwana od
jakichkolwiek realnych perspektyw spłaty
zobowiązań.

Rządzący zachowują się już od wielu lat tak
jakby dług publiczny był integralną częścią
systemu gospodarczego.

To nieodpowiedzialne. O tym jak bardzo,
najlepiej świadczy fakt, że w Polsce w
czasach rządów Platformy Obywatelskiej
wartość odsetek od zaciągniętych
zobowiązań była równa deficytowi
budżetowemu. Innymi słowy, gdyby nie
było długu, nie byłoby deficytu. Kolejna
ekipa mimo wzrostu gospodarczego nie
zmieniła w żaden sposób polityki
zwiększając zobowiązania tak bardzo jak
to tylko możliwe, po to tylko by móc
sfinansować
obietnice
wyborcze.
Obywatel niespłacający długów, żyjący na
kredyt, kiedy zostaje zwolniony, nie jest w
stanie obsługiwać zadłużenia, traci po
prostu majątek. Państwa zadłużają się
obecnie tak jakby tych środków nie trzeba
było nigdy oddać. Pewną nadzieję dają w
tym względzie ostatnie wypowiedzi
niektórych polityków europejskich, w tym
premiera RP, którzy dostrzegli problem
nieprzygotowania państw na kryzys.
Stwierdzili, słusznie skąd inąd, że taka
polityka budżetowa jest niedostosowana
do wyzwań współczesności i w związku z
tym należy szukać nowych źródeł
dochodów budżetowych. Rozwiązaniem
mają być nowe podatki – cyfrowy i od
śladu węglowego. Trudno polemizować z

tym, że należy opodatkować firmy
globalne w taki sposób, aby w ogóle
płaciły podatki to po pierwsze, po drugie
by płaciły je tam, gdzie osiągają dochód –
choć oczywiście USA będą się temu Strona | 14
twardo sprzeciwiać22. Także pomysł
dodatkowego podatku dla trucicieli
środowiska nie wydaje się budzić
zastrzeżeń. Otwarte pozostaje jednak
pytanie jak środki z tych nowych
podatków zostaną wykorzystane, jakie
napięcia polityczne te pomysły wywołają.
Tradycyjnie rola państwa w czasie
większości kryzysów w XX wieku
sprowadzała się do pobudzania gospodarki
poprzez wzrost zamówień publicznych –
skoro firmy i gospodarstwa domowe
kupują mniej to ich miejsce niejako
zajmowało państwo. Z jednej strony
pojawiał się popyt, z drugiej mosty, tamy,
drogi,
dworce,
krótko
mówiąc
infrastruktura,
która
po
kryzysie
dodatkowo
wzmacniała
gospodarkę.
Działania takie miały też bezpośrednie
przełożenie na rynek pracy. Dlaczego
obecnie nie podejmuje się takich działań?
W Polsce mamy ogromny problem z
gospodarką wodną, Niemcy boleją nad
stanem infrastruktury kolejowej a w USA
przy okazji każdego huraganu można
usłyszeć
o
niedoinwestowaniu
infrastruktury, czy służb stanowych jak i
federalnych. Czy naprawdę lepiej od razu
rozdać pieniądze obywatelom i firmom,
po czym jak Polsce zachęcać ich do
kupowania obligacji, które sfinansują te
transfery? Państwo z nieograniczoną
22https://businessinsider.com.pl/firmy/podatki/premier-

komentarz-saxo-banku-o-polityce-bankow-centralnych-irzadow/21dg6qt, dostęp 25.04.2020.
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morawiecki-chce-podatku-cyfrowego-i-od-transakcjifinansowych/zw29r2k, dostęp 25.04.2020.
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możliwością drukowania pieniądza to ten kryzys tylko to potwierdza - chory
element wolnorynkowej układanki o krok
od
roli
czarnego
bohatera
wyśmiewającego dłużników.
Wniosek pierwszy. To inny kryzys. Ma
inne źródła niż poprzednie, bardziej
przypomina chyba wojnę niż na przykład
bańkę internetową. Jego skala i skutki są
obecnie trudne do oszacowania dlatego,
że uderzył nie w branżę, sektor, ale w
obywatela, pracownika, konsumenta
dostarczając mu argumentów na rzecz
ograniczenia
aktywności
społecznej,
zawodowej, handlowej. Ludzie boją się nie
tyle, nie tylko, o stan portfela, jak miało
to miejsce w przeszłości, ale przede
wszystkim, o własne zdrowie i życie. To
niebezpieczna kombinacja lęków, która
rzeczywiście może zaowocować w
najbliższych latach niespotykanymi od
czasu Wielkiego Kryzysu23 skutkami.
Wniosek drugi. Po co kreować nowe
dochody skoro nie konsumujemy
dotychczasowych?
Obecna
sytuacja
fiskalna, budżetowa to swoisty paradoks.
Rządy
są
zainteresowane
ciągłym
wzrostem gospodarki, ciągłym wzrostem
dochodów obywateli, ograniczaniem
23

Wielki Kryzys jest powszechnie przedstawiany jako
największe, niespowodowane wojną, załamanie
gospodarcze w historii. Odwoływanie się do niego,
porównywanie
z
nim
wyznaczało
dotychczas
nieprzekraczalną granicę. Wydawało się, że w
gospodarce nie może wydarzyć się nic bardziej
niszczycielskiego w skutkach. Dziś jednak coraz śmielej
porównuje się ówczesną sytuację z tą obecną dodatkowo
wzmagając strach i nieufność –
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dow-Jones-wzroslnajmocniej-od-Wielkiego-Kryzysu-7847679.html, dostęp
24.04.2020.
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inflacji. I to wszystko w zasadzie się udaje.
Niemniej jednak można odnieść wrażenie,
że obecny system zawodzi. Zarabiamy
coraz więcej, ale nie przeznaczamy tych
środków na konsumpcję lecz w znacznej Strona | 15
mierze oszczędzamy je. Istotna część
naszych oszczędności wprost, kiedy sami
nabywamy obligacje rządowe albo
pośrednio, kiedy robią to za nas instytucje,
którym
powierzamy nasze
środki,
przekazana zostaje na finansowanie
działalności państwa. Państwo z tych
środków refinansuje dług, wypłaca
odsetki,
dzięki
którym
obywatele
pomnażają
oszczędności,
a
resztę
przeznacza na walkę z kolejnymi
kryzysami,
a
coraz
rzadziej
na
finansowanie
doniosłych
społecznie
programów oświatowych, zdrowotnych.

Państwa wobec koronawirusa okazały się
nieprzygotowane ani na zdalne nauczanie, ani
na walkę z COVID-19 dostępnymi zasobami w
służbie zdrowia. Okazały się słabe mimo
dziesięcioletniej hossy. Po co obywatelowi
takie państwo?

Może zamiast kreować sztuczne wrażenie
stabilizacji
i
bezpieczeństwa
gwarantowanego jakoby oszczędnościami
zgromadzonymi w formie rządowych
obligacji należałoby jednak przeprowadzić
rzetelne reformy oświaty i opieki
zdrowotnej, szalenie kosztowne, ale
przecież tak potrzebne. Tylko po co robić
to za pieniądze z obligacji? Uważam, że
obywatele chętnie partycypowaliby w
kosztach tego typu przedsięwzięć płacąc
nieco wyższe podatki, ale zyskując
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przekonanie, że ich dzieci uczą się w
lepszych szkołach a opieka medyczna
faktycznie leczy. Socjalizm, utopia,
nierealne, ale taka jest idea państwa,
które zbiera podatki by zapewniać usługi
publiczne na określonym poziomie, taki
jest jego sens. Nie można wmawiać
obywatelom, że mogą płacić niskie podatki
i mieć wysokie oczekiwania wobec
rządów, to nielogiczne. Kryzys zaś
unaocznił te bolączki, ale pokaże za chwilę,
że niewiele osób stać na prywatne
nauczanie, czy opiekę medyczną, a
zgromadzone oszczędności, które tak
cieszą w czasach prosperity, mogą nie
pokryć rachunków za opiekę medyczną.

Kryzys jest okazją do podniesienia podatków i
politycy to zapewne uczynią. Czas jednak
zastanowić się nad organizacją państwa,
sposobem zarządzania nim, jakością klasy
politycznej, która nie inwestuje tylko rozdaje
pieniądze.

Myślenie
kategoriami
politycznymi,
wyznaczanie horyzontu zdarzeń w
perspektywie najbliższych wyborów nie
pozwala efektywnie zarządzać państwem i
jego finansami. To, że państwo nie zabiera
obywatelom pieniędzy a tylko je pożycza
ma sens, kiedy je oddaje lub jest w stanie
oddać. Jak wyobrazić sobie, że USA spłacą
16 000 000 000 000 USD
(słownie
szesnaście bilionów dolarów) długu
publicznego? To niewyobrażalne.
Wniosek trzeci – społeczny opór,
społeczne innowacje. Dla większości
żyjących osób obecny kryzys jest
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pierwszym
tego
rodzaju,
którego
doświadczają. Jeśli miałby on wybrzmieć
tak mocno jak recesja przełomu lat
dwudziestych i trzydziestych XX wieku
oznaczałoby to konieczność aktywnego Strona | 17
indywidualnego dostosowania się do
nowej sytuacji. Co to może oznaczać?
Poszukujące dochodów rządy wymuszą
opór w postaci wzrostu szarej strefy przy
czym biorąc pod uwagę obwarowania
dotyczące form płatności firmowych za
usługi i towary, które coraz częściej
obligatoryjnie muszą odbywać się w
formie udokumentowanego elektronicznie
przelewu
należy
się
spodziewać
okresowego
wzrostu
popularności
gotówki, a w razie bardzo dużej recesji,
nawet powrotu do wymiany, barteru.
Niepłacący dłużnik często dysponuje
trudnozbywalnymi w czasie kryzysu
dobrami, które może przekazać zamiast
pieniędzy. Barter może też dotyczyć relacji
pomiędzy jednostkami – w Polsce byłby to
w jakimś sensie powrót tylko do lat 80tych. Warto podkreślić, że na terenach
wiejskich wciąż część towarów, czy usług
wymieniana jest po prostu na pracę bez
pośrednictwa państwa.
Wniosek czwarty – nadzieje.

Kryzys to szansa. Wydaje się, choć brzmi to
wręcz szaleńczo w dobie potęgi portali
internetowych, sklepów on-line i wirtualnego
pieniądza, że epidemia COVID-19 może
wywołać recesję, która przyczyni się do
wykreowania innowacji odsuwającej na bok
potęgę internetowych firm.
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Nie stracą one swojej siły natychmiast,
wciąż będą najcenniejszymi spółkami
giełdowymi, niemiej jednak bańka
internetowa miała miejsce w ostatniej
dekadzie XX wieku a po niej miały miejsce
dwa potężne kryzysy (2008/2009 i
obecny). Internet stał się przestrzenią
funkcjonowania
bardzo
dojrzałych
biznesów. Nie ma już zdolności kreowania
rzeczywistości gospodarczej tak bardzo jak
30, 20, czy choćby 10 lat temu. Oczywiście
dopiero teraz upowszechnia się w
szkołach, administracji, bankowości, ale
nie można nie odnieść wrażenia, że w
sensie koncepcji, a nawet często narzędzi,
bardzo wiele w tej materii osiągnięto,
zainicjowano.
Kolej,
samochody,
lotnictwo, kosmos – tak zmieniał się
sposób przemieszczania ludzi. Kolejne
odkrycia w tych obszarach określały nowe
impulsy
dla
gospodarki.
Biznes
internetowy będzie jak kolej, która po jej
złotej erze nie odeszła, działa, wciąż nie
można wyobrazić sobie bez niej
efektywnie funkcjonującej gospodarki, ale
stała się transparentna, niewidoczna, jest
po prostu narzędziem i to droga Internetu
i biznesów na nim opartych. Internet,
informacja,
co
dalej?
Kryzys
spowodowany Covid-19 przeniesie, jak
się wydaje, jeszcze większą część naszej
aktywności zawodowej, społecznej i
obywatelskiej do sieci. Przyniesie to
obniżenie kosztów funkcjonowania firm i
administracji publicznej, ale kryzysów nie
pokonuje się oszczędnościami. Sztuczna
inteligencja, czy może jednak raczej
medycyna, a może bezpieczeństwo, czy
jeszcze coś innego. Jeśli COVID-19
zaowocuje głęboką recesją, to zakończyć
Poznańskie Centrum Szkoleniowo-Badawcze
Tel.: +48 605 760 703
E-maiL: t.kozlowski@pcsb.pl

PCSB.PL

ją może zwrot w gospodarce bazujący na
nowej sile, sile konkretnej innowacji.
Rządy puściły w ruch drukarki
pieniędzy, obywatele rozliczają polityków
już nie z mglistych obietnic, ale z liczby Strona | 18
respiratorów w szpitalach, a wojsko i
policja ustawiają klientów w kolejce po
bułki.
To
doświadczenie
zostanie
zapamiętane a bezrobocie i stan opieki
zdrowotnej zdominują na długo debatę
publiczną.

Jeźdźcy apokalipsy już
galopują w naszą
stronę, czyli mocny
thriller o życiu po
kryzysie
Nazywam się

Krystian Pluciak.

Nie
szkolę,
nie
doradzam.
Interesuje mnie zawsze przyczyna
problemów i to co ogranicza wynik
całego systemu. Usuwam więc
przeszkody determinujące rezultat
całej organizacji i jej przywódców. Jestem
wykładowcą MBA, autorem Księgi Dobrych Praktyk
– najlepiej zorganizowanych polskich firm. Książka
to wynik lat badań najlepszych organizacji w kraju.
Założycielem Flow Up Group. Pochłania mnie
filozofią zarządzania, zwłaszcza falsyfikacją
szkodliwych metod i pseudonauki
w biznesie, psychologii oraz
ekonomii. Moim zadaniem jest
zauważalnie przyczynić się do
wzrostu firm w kraju.

Szklana kula nie istnieje
Historię rozumiemy patrząc na nią
wstecz, a nie do przodu. Kiedy
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przeglądamy więc teksty dotyczące
wybuchu wojen czy innych zdarzeń wydaje
nam się to oczywiste. Tak musiało
być!Jednak jeśli przyjrzymy się dziennikom
ówczesnych ludzi, giełdom (jeśli te już
istniały) i innym źródłom dotyczących tych
zdarzeń zrozumiemy, że dla nich nie było
to oczywiste. Ludzki umysł zwodzi nas na
manowce i trzeba sobie z tego zdać
sprawę. Podobnie będzie zapewne za kilka
lat. Kiedy już będziemy wiedzieli co się
wydarzyło w następstwie wirusa. Dlatego
na początku pragnę oświadczyć, żę nie
mam szklanej kuli. Nie wiem co się
wydarzy. Nie chcę też snuć hipotez na ten
temat. Nie przedstawię futurystycznej
wizji przyszłości. Nie powiem jak będzie.
Nie będę patrzeć przez różowe okulary i
teorie spiskowe na JUTRO. Przedstawię
jedynie zagrożenia. Jeźdźców apokalipsy z
krwi i kości, którzy są już blisko i są
całkowicie realni. Znajdowali się tu od
dawna i przechodzą w galop, a w
obecnych okolicznościach atakują. Jednak
wielu ludzi nie widziało ich wcześniej.
Zdaje się, że nawet jak nadejdą nie
zrozumieją mechanizmu, przyczyny i
skutku.
Z racji niedawnej premiery mojej
książki („Księga Dobrych Praktyk”) zaczęto
mnie pytać o to co się wydarzy w kwestii
firm z branży przemysłowej. Przypomniała
mi się odpowiedź N. Taleba na pytanie
dziennikarza dotyczące bodajże akcji
Microsoft. Nie mogę odpowiedzieć na to
pytanie ponieważ nie posiadam akcji
Microsoft . Ta odpowiedź nie zadowoliła
dziennikarza, a mnie - zafascynowała.
Niemoralne byłoby z jego strony snucie
prognoz z szklanej kuli, kiedy sam nie
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partycypowałbym w ryzyku. Co jeśli pod
wpływem jego/mojej wypowiedzi ktoś
straciłby majątek po podjęciu złej decyzji?
Potraktuj proszę drogi Czytelniku ten tekst
jako “paletę” zagrożeń, a nie coś Strona | 19
oczywistego.
Jeszcze raz. W internecie roi się od
szamanów, szarlatanów, ekspertów i
pseudonaukowców znających przyszłość.
Zapewne to samo dotyczy telewizji i radia,
ale od około około 15 lat staram się nie
zaśmiecać tym swojej głowy. W internecie
możemy znaleźć też sprzedawców. Jeden z
nich od dłuższego czasu zapowiadał krach,
który był oczywisty jeśli ktoś się orientuje
w
podstawach
ekonomii.
Więc
przypominało to mówienie, że zaraz
spadnie deszcz. Kiedyś spadnie. Następnie
ucieszył się, kiedy pojawił się wirus (wstęp
kryzysu), czyli pojawił się deszcz. To
absurd. Wysłuchiwanie ekspertów zdaje
się niczym nie różnić od słuchania
szamana w wiosce 2 000 lat temu.
Identycznie wyglądają pseudonaukowe
objaśnienia tego co się zdarzyło przez tych
ludzi. Mieszanie pojęć i skutków z
przyczynami. Mylenie braku dowodu z
dowodem na brak.
Jeźdźcy apokalipsy
Przeprowadziłem w naszym firmowym
gronie rozmowę na temat zagrożeń jakie
wiszą nad naszymi głowami w związku z
zaistniałą sytuacją. Ostrzegam już w tym
miejscu, że wiele z nich może być
niezgodnych z głównym nurtem obiegu
informacji. Jestem też otwarty na
dyskusję, na podważanie tych zagrożeń
oraz omawianie tych o jakich zapominam
w publikacji.
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Zadłużenie
Lilianna: Pierwszy jeździec apokalipsy?
Krystian: W sieci krąży żart, że jak
nawiążemy kontakt z obcymi to pierwszą
reakcją będzie poproszenie ich o kredyt.
L: Czyli zadłużenie?
K: Dokładniej to koszt obsługi długu,
bo samym zadłużeniem nikt się już nie
przejmuje. Nie można go realnie spłacić i
byłoby to niemożliwe. Dług jest
narzędziem kontroli. Batem lichwiarzy.
Jeśli masz dług jesteś niewolnikiem. Z tego
długu się jednak nie możesz wykupić bo
bierze go w Twoim imieniu polityk.
L: Który sam nie odpowiada własną
skórą, nie ryzykuje jak to podałeś w
przykładzie z akcjami Microsoft na
wstępie.
K: Tak. To najbardziej nieetyczne i
obrzydliwe zachowanie. Brać na siebie
tylko korzyść, a całe ryzyko transferować
na innych. Taki “urok” demokracji.
L: Tylko te długi rosną od lat i nic się
nie dzieje?
K: Nie zgodzę się. W mojej książce jest
rozmowa z ekonomistą i doradcą
podatkowym
Sławkiem
Mentzenem
odnośnie zagrożeń dla biznesu. Zresztą
jest ona sporą inspiracją do tego tekstu i
polecam ją doczytać. Podaje tam świetny
przykład Włoch Silvio Berlusconiego.
Przypomnę, że to była i jest 4 największa
gospodarka Europy, a sam premier był
majętnym i wpływowym człowiekiem.
Jednak nagle oprocentowanie długu
włoskiego zaczęło rosnąć, czego nikt tam
się nie spodziewał.
L: Dlaczego?
K: Instytucje finansowe nie chciały
kupować włoskich obligacji. W końcu
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przyciśnięty jak nietoperz szczotką do
sufitu premier musiał podać się do dymisji.
Niezależnie co o nim sądzimy była to
bardzo ciekawa operacja.
L: Ale czy wiemy dlaczego? Czy to jakaś Strona | 20
teoria spiskowa?
K: Tak. Nie podobał się on w kilku
państwach UE. Ujawnił to Timothym
Geithner szef amerykańskiej Rezerwy
Federalnej. Kiedy jeszcze piastował
stanowisko sekretarza skarbu USA.
Otrzymał on kilkanaście telefonów od
głów państw z UE dotyczących propozycji
przyłączenia się do skoordynowanej akcji.
Jej celem była oczywiście dymisja
niewygodnego rządu włoskiego poprzez
narzędzia finansowe. Dodam, że USA nie
dołączyły do tego zamachu.
L: Rozumiem, że Polska nie jest w tak
dobrej pozycji jak Włosi i ich ówczesny
premier miliarder?
K: Nie jest. Jest w gorszej pozycji i to
znacznie. Jeśli weźmiemy do tego pod
uwagę zupełną katastrofę budżetu na rok
2020, postępującą rozrzutność urzędników
na przekupywanie wyborców i ostatnie
słowa premiera Morawieckiego to nie
widzę nadziei.
L: Jakie słowa masz na myśli?
K:
“Będziemy zwiększać dług
publiczny, ponieważ budżet państwa, dług
publiczny są głównym mechanizmem
stymulowania gospodarki, są głównym
impulsem
fiskalnym,
impulsem
finansowym". Ci ludzie albo nie mają
pojęcia o systemach złożonych, ekonomii i
wierzą nadal w socjalizm albo robią to
celowo.
L: Nie wiem co gorsze.
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K: Mój znajomy z USA mawiał, że woli
zgubić się z mądrym niż znaleźć z głupim.
Chyba wolę być oszukany przez mistrza
intrygi niż przez głupców. Była też jeszcze
bardziej przerażająca wypowiedź, której
dokładnie nie przytoczę i padła również z
ust premiera lub kogoś z “rządu”.
Sugerowano, że trzeba się odważnie
zadłużać i nie mieć żadnych zahamowań.
L: Co tu dodać.
K: Stopy procentowe.
L: To znaczy?
K: Są rekordowo niskie i nie ma
podstaw by zakładać, że tak pozostanie
przez następne lata. Ich wzrost oznacza, że
nagle trzeba zdobyć ogromne pieniądze na
obsługę długu. Rząd nie ma swoich
pieniędzy. Jeśli odbierze nam wszystko i
tak nie spłaci długu.Następne zagrożenie
to
fakt,
że
wszyscy
jesteśmy
frankowiczami.
L: Co przez to rozumiesz? Mam już
dość.
K: Część naszego długu jest w euro i
franku. Wahania walut też przyczynią się
do katastrofy. Zwłaszcza z taką dziurą
budżetową.Wracając do meritum naszego
jeźdźca apokalipsy. Jeśli koszt obsługi
długu wzrośnie, a wszystko na to
wskazuje… Cóż wszystkie włosy na naszych
głowach są zapewne już dawno policzone.
L: A bankructwo?
K:
Grecji nie pozwolono. Nasza
pozycja będzie zapewne gorsza. Zapewne
będzie się teraz drukować pieniądze na
potęgę. To niesamowity sposób na
kradzież narodu. Z jednej strony rosną
ceny, a z drugiej kurczą się oszczędności
przez spadek wartości pieniądza. Dodam,
że pieniądz fiducjarny jest oparty tylko na
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wierze, jak religie. Nie jak dawniej np. na
złocie. Nie ma pokrycia. Możemy wszystko
stracić…
L: Czy to już finisz tego jeźdźca
apokalipsy?
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K: Podsumowanie jest takie, że jak
Wenezuelczycy wszyscy możemy być
miliarderami. Tylko ceny też będą w
milionach i miliardach. Warto też
pamiętać, że kryzysy gospodarcze kończą
się niepokojami i w efekcie często
powstają dyktatury gorsze od samej
demokracji. Po największej w historii ziemi
inflacji w wyborach wygrał pan Adolf
Hitler...
Lockout związany z wirusem
L: Co sądzisz o niemalże całkowitym
wyłączeniu gospodarki?
K: Dla mnie to zagadka. Pokazuje, że
demokracja nie nadaje się również na
trudne czasy. Zresztą cokolwiek zrobisz
jako partia w rządzie będzie źle. Jest też
druga nauka jaką otrzymamy za kilka
miesięcy. Bogactwo bierze się z pracy i
oszczędności. Mówię to odnośnie z
perspektywy zatrzymania gospodarki i
dotkliwych skutków jakie nadejdą. Nie
mam natomiast niezbędnej wiedzy
naukowej z zakresu medycyny by się
wypowiadać.

Widzę jedynie statystyki, śmiertelność i inne
dane. Nie rozumiem z tego punktu widzenia
tych decyzji z tak dotkliwymi skutkami. To
oznacza w przyszłości falę samobójstw, biedy,
depresji, dramatów… przy tak znikomej
śmiertelności wirusa. Aż strach co by zrobiły
władze, gdyby powróciła czarna śmierć,
zabijająca 45-80% populacji.
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Gdyby nie media możliwe, że nie
wiedzielibyśmy o tym wszystkim. Poza
odseparowaniem starszych i chorych to po
prostu dziwne. To co ja widzę to kolejna
zagłada naszych firm rodzinnych i kapitału.
L: Kolejna? Nasza gospodarka działa
dopiero od około 88 roku…
K:
Był okres Balcerowicza, gdzie
zniszczono masę firm. Nie mówię o samej
wyprzedaży majątku w ręce korporacji.
Doradcy bankowi proponowali (podobnie
jak później frankowiczom) genialne
rozwiązania. Zwłaszcza związane z
walutami. Polecam poczytać między
innymi książki Józefa Białka. Druga czystka
to okres wejścia do UE. Z jednej strony
biurokracja. Z drugiej dotacje. Zwłaszcza w
obszarze rolnictwa. Najprostszy przykład
do przeanalizowania to cukrownie. W
kogo są dziś rękach i kto dyktuje ceny oraz
jakie. Proszę to zestawić z wcześniejszą
sytuacją.
L:
Nie
wchodząc
w
bardzo
niepopularne tematy jak szkodliwość
dotacji, jakie będą konsekwencje?
K: Zniewolone, zadłużone państwo.
Biedni ludzie. Duże bezrobocie, ogromne.
Walka o przetrwanie w pracy i często
prywatnie. Wzrost przestępczości. Już tego
nie pamiętamy bo jesteśmy jednym z
bezpieczniejszych krajów na świecie.
Bardzo niska przemoc wobec kobiet. Jest
dobrze. Jeszcze. Podsumowując.

Zamknięcie gospodarki nie jest żadnym
kryzysem. Kryzys czyli skutek dopiero
nadejdzie. Jeśli nie mamy własności, to
jesteśmy niewolnikami.
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Niska świadomość
L: Czy to nie jest dobra okazja do
większej świadomości np. na tematy
gospodarcze? Polak mądry po szkodzie.
K:
Taka świadomość jest w Strona | 22
Szwajcarach. Kiedy mieli referendum na
temat dochodu gwarantowanego odmówili. Potrafili to skalkulować. Kryzys
nie sprzyja edukacji, raczej propagandzie.
Nie mamy edukacji ekonomicznej. Znaczna
część Polaków nie wie, że płaci VAT. Nie
wiedzą, że banki mają rezerwę cząstkową i
gdyby wszyscy zaczęli wypłacać pieniądze
to szybko by ich zabrakło… czyli ich środki
nie do końca istnieją. Nie patrzą na
struktury własności dużych firm. Zobacz
proszę kto ma akcje KGHM i jakie to są
rodzaje akcji. Następnie kto jest
właścicielem tych firm. Satelity korporacji.
Większość znaczących firm jakie znamy
należy do 4 organizacji. Polecam to
sprawdzić. To nie jest teoria spiskowa.
Ludzie natomiast raczej będą się domagać
więcej
zasiłków.
Różowe
okulary
pozostaną na ich nosach wraz z
założeniem, że bogactwo jest znikąd.
L: To smutne rozczarowanie.
K:
Surowa
rzeczywistość.
Rozczarowanie jest pozytywne, łamie
fałszywe wyobrażenie. Tylko my wolimy
wyobrażenia.
Proszę
spojrzeć
na
przypisywane prawdopodobnie błędnie
Noamowi Chomksy’emu 10 zasad
manipulacji społeczeństwem.
L: Czy świadomość dotycząca tych
zasad
czy
pewnych
zabiegów
manipulacyjnych w mowie nie pomaga w
obronie?
K: Może pomagać w dostrzeganiu, jak
sama wiesz. To się dzieje. Przykłady?
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Poznaj ludzi lepiej, niż oni są w stanie
poznać siebie - wszechobecne analizy
BigData pozwalają wydobywać dane na
temat ludzi zanim oni coś zauważą.
Świetny przykład to ciąża. Po zachowaniu
w sieci algorytmy są zdolne wyłapać to
przed nami.

Absolutnie niemodne jest myślenie, refleksja i
zagłębiania się w sobie. Wręcz z
obrzydzeniem patrzymy na kogoś kto
filozofuje. W zasadzie cyfrowa demencja to
kolejny jeździec apokalipsy. To groźniejsze od
twardych narkotyków.

One nie uczą się nas. Algorytmy tak.
Wiedzą
czego
szukamy,
czego
potrzebujemy. Co roku są lepsze. Bardzo
utkwiła mi scena z filmu WALL-E, kiedy
ludzie jak zombie oglądali coś tylko przed
ekranami. Chwilę wcześniej jechałem w
komunikacji miejskiej i na powiedzmy 15
osób tylko 2 nie oglądały ekranów… Tego
czego komunizm nie wydobywał przemocą
dziś człowiek daje nieświadomie. Nasze
mózgi tak kochają szybkie informacje
zwrotne, a rodzice warunkują dzieci
tabletami od maleńkości… że nie radzimy
sobie z tym zjawiskiem. Twórcy chociażby
mediów społecznościowych w większości
zabraniają dzieciom korzystać z tego
świństwa. Proszę zobaczyć na statystki
depresji i problemów dzieci w USA i jak
narastały wraz z popularyzacja facebooka.
Przerażające. Następne pokolenie, które
wkracza w gigantyczny kryzys jest w
znacznej mierze nieprzygotowane do życia
w “realu”. Ten chłopak mi się znudził? W
aplikacji mam kilkuset innych chętnych…
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Nie potrafimy nawet tworzyć więzi
społecznych.
Drastycznie
rośnie
bezproduktywny czas spędzany przy
ekranie jaki kiedyś poświęciliśmy na naukę
nawiązywania relacji, prace, aktywność Strona | 23
fizyczną… Algorytm zna nas lepiej niż my
siebie samych.
ABC współczesnego MATRIXA
● Promuj przeciętność - Ponieważ
nie posiadam i nie oglądam telewizora
jestem przerażony jak się dowiedziałem co
tam teraz leci. Ludzie chodzą po zużytych
pampersach boso, są programy gdzie
wyciska się pryszcze, pokazuje okropnie
otyłych
ludzi.
Patologiczne
formy
“wielkiego brata”. Głupawi kandydaci
poszukujący żon. Ja się wychowałem na
„Walecznym sercu”. Honorze. Męskości.
Dziś pokazuje się rynsztok jako coś
poprawnego. Nie ma wartości.
● Utrzymuj ludzi w ignorancji - jak
mawiał profesor Wolniewicz masa ciągnie
do dołu. By kiedyś być filozofem z
wyższym wykształceniem trzeba było
poznać wszystkie dziedziny nauki. By być
profesorem odkryć coś przełomowego.
Wyższe wykształcenie miała elita. Już
dzieci mówiły przynajmniej w jednym
języku obcym. Wczesne egzaminy z
tamtych czasów byłyby nie do zdania dla
dzisiejszych doktorantów. Podpisywanie
sobie prac, które nic nie wnoszą dla
tytułów… Wszystko jest ogólne i
humanistyczne, uznaniowe. Naukowe
myślenie umiera.
● Skup się na emocjach, a nie na
racjonalności - Daniel Kahneman w swoich
pracach przedstawia teorię naukową,
która przekłada się w łatwość manipulacji
nad nami. Mamy dwa systemy. Wolny i
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szybki. Jeden spala dużo energii, drugi to
bardziej autopilot. Wystarczy porównać
reklamy sprzed 20 lat do dzisiejszych. Nie
ma informacji, są tylko emocje. To działa.
Do emocji odwołują się politycy. Dziś
niemal nikt nawet nie przedstawia
programu. Gdybym miał powiedzieć za
200 000 zł w czym merytorycznie dobry
jest aktualny kandydat na prezydenta
Robert Biedroń czy obecny Andrzej Duda,
nie mamy pojęcia. Pierwszy robi karierę na
upodobaniach seksualnych, a drugi ma
silne zaplecze i adekwatną do niego
aparycję. Czy są wybornymi strategiami?
Zbudowali biznes i się czegoś dorobili,
potrafią zarządzać i gospodarzyć? Mają
wiedzę z ekonomii? Nie sądzę by to było
ważne dla wyborców oraz by było ich
atutem. Badania i sondy uliczne sugerują,
że głosujemy emocjami. Nie słyszałem by
ktokolwiek uczył krytycznego myślenia.
Takie nazwiska jak Karl Popper czy Nassim
Taleb, czy nasz polski psycholog Tomasz
Witkowski demaskujący szarlatanizm i
błędy jego dziedziny nie są zbytnio
popularne.
● Zmiany wprowadzaj stopniowo podgrzewaj żabę.
● Rozpraszanie uwagi - zazwyczaj
kiedy prześledzimy sprawy jakimi żyją
media w kuluarach wprowadzane były
bardzo kontrowersyjne przepisy.
Demografia
L: Sugerujesz, że kryzys dopiero będzie.
Kiedy kryzys może się zakończyć?
K: To zależy z punktu widzenia jakiej
sprawy. Oczywiście i tak nie będę znać
odpowiedzi. Natomiast jeśli wezmę pod
lupę nasz kraj i jego odbudowę to nie
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widzę znów nadziei. Od dawna czekamy
na efekt zapaści gospodarczej. Chodzi o
demografię.
L: A jeśli dzietność wzrośnie, jest
kryzys, ludzie są w domach…
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K: Nawet jeśli moje pokolenie czyli
ostatni istotny wyż demograficzny zacznie
zajmować się przekazywaniem genów to
za wiele nie osiągniemy. Kobiety bo to
panie mają największe znaczenie mają
między 29-37 lat. To za późno. Ale nawet
jeśli wspomoże nas młodzież i będziemy
nagle nie wiadomo z jakiej przyczyny
posiadać po przykładowo 5 dzieci to one
będa miały za rok, rok. Za lat 18
najwcześniej zaczną pracować. Co w tym
czasie?
L: Trudne pytanie.
K: Zwłaszcza, że jest kilka skutków
niepożądanych. Pierwszy. Nie stać nas na
emerytury. W obliczu zapaści może będzie
problem nawet z głodowymi. Po drugie
zawsze może się pojawić w demokracji
ktoś kto obieca ich utrzymanie lub wzrost.
Elektorat zainteresowany taką ofertą w
każdych kolejnych wyborach będzie w
zasadzie nie do przegłosowania. Rząd nie
ma środków więc musi je zabrać. Trudno
bardziej obciążyć pracowników. Dalsze
obciążanie firm zmniejszy wpływy i zabije
zupełnie ich konkurencyjność. Kolejne
długi w obecnej sytuacji?
L: Ale przecież ci ludzie odkładali całe
życie.
K: Nie. Dali się okraść urzędnikom.
Wyroki sądów są jasne. ZUS to podatek.
Trzeba go płacić, a podatek z definicji jest
czymś do czego nie możemy mieć
roszczeń. Zresztą Ci emeryci będą mieć
ważniejszy problem.
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L: Aż boję się pytać…
K: Zdrowie. Bardzo dużo starych ludzi
to bardzo duże zapotrzebowanie na
leczenie. To wtedy chorujemy i to
przewlekle. Moje pytanie, kto będzie
leczyć?
L: NFZ?
K:
Tylko, że większość dobrych
specjalistów jest bliska emeryturze. Nie
damy rady ich zastąpić. Proszę zobaczyć na
demografię pośród lekarzy i ilość
wyjazdów młodych adeptów. To się nie
dodaje. Więcej pacjentów, mniej lekarzy
oznacza drakońskie kolejki. Jeśli to
wszystko połączymy z tym, że opieka nad
zdrowiem nadal jest jak w pełnym
komunizmie w ręku centralnego planisty,
to nic dobrego nas nie czeka. Obyśmy
umierali w domach na nagłe zawały serca
bez męczarni…
L: A co z programami społecznymi
dotyczącymi demografii?
K: Nic nie dadzą. Dzietność nie wynika
z zamożności. Finlandia 1,5, luksemburg
1,3. To mit. Przecież nasze wyże nie rodziły
się w bezpieczeństwie, dobrobycie i
zapomogach. Na świecie raczej też nie ma
takiej zależności.
L: To co wpływa?
K: Kultura. Dziś śmierdzące i krzykliwe
bachory są źle postrzegane. Proszę
wybaczyć, ale taki jest odbiór. Rodziny
wielodzietne
są
pokazywane
jako
patologia. Ludzie sądzą, że ZUS, a tak
naprawdę jego płatnicy czyli „dzieci
sąsiadów” utrzymają ich na starość.
Dawniej trzeba było mieć kilkoro dzieci.
Wykształcić je i zgromadzić „ojcowiznę” do
przekazania. By ktoś o nas zadbał. Po co
się męczyć? Lepiej mieć zamiast dzieci
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kota. Druga kwestia, ale należy ją zbadać
bo to hipoteza podczas rozmowy, że to
zagrożenie uruchamia w nas instynkt
przetrwania, czyli reprodukcji. Dużo dzieci
„powstało”
podczas
Powstania Strona | 26
Warszawskiego, czy stanu wojennego.
L: A jeśli dzietność się nie zmieni?
K: Wyginiemy jak dinozaury. Chociaż
niektórzy się ucieszą. Całkiem sporo ludzi
sądzi, że jest nas zbyt wielu na Ziemi. Nie
są to osoby przypadkowe. Choćby
piastujący wiele lat pierwsze miejsce na
liście najbogatszych. Podejrzewam, że nie
wstaje rano z myślą by zacząć od siebie.
Możliwe więc, że się ucieszą. Jest jeszcze
jedna kwestia. Państwo, a więc my,
podatnicy, zatrudniamy dziś około 2 000
000 urzędników, którzy często nam
przeszkadzają. Musimy ich utrzymać. Do
tego dochodzą dzieci i emeryci. To nie
może się udać w obliczu kryzysu. Znów
ucieszą
się
lichwiarze.
Mogą
zaproponować
osobom
starszym
„odwróconą hipotekę”, przedsiębiorcom
już składają propozycje niemożliwe do
odrzucenia...
Demokracja
L:
Wiele
razy
w
rozmowie
krytykowałeś demokrację. To trochę
zastanawiające.
K: To jeździec apokalipsy numer jeden.
Liberum veto wszelkich zmian. Inercja
względem dobrych praktyk. Niestety
urosła do rangi absurdalnej religii.
L: Dlaczego?

Demokracja ma wszystkie cechy religii jak
stroje, silny podział na wiernych i
niewiernych... Są obrzędy jak głosowania,
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rytuały sejmowe, hierarchia. Ludzie wierzą na
przykład w ZUS, pomimo że kalkulacja
matematyczna pokazuje nam, że nie mamy co
liczyć na godziwe emerytury. Są miejsca kultu.

ludzie mający interes (zasiłki, subwencje,
kontrakty rządowe, urzędnicy) mają prawo
głosu, wyniki są oczywiste. Kto więcej
obieca ten wygra.
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Obraza
kończy
się
wykluczeniem,
ostracyzmem… coś o tym wiem. Niestety,
ta religia nie ma boga, więc nie ma
jakichkolwiek chociażby złych ram
wartości i norm zachowań. W dodatku
występują w niej absurdy. Dla przykładu
jeśli wygra nie nasz kandydat to
krzyczymy, że to populizm i źle… więc
zaprzeczamy demokracji. Do tego stopnia,
że w USA ludzie wyszli na ulice i krzycząc
wyzywali Trumpa od faszysty. Można go
wypunktować, ale do faszysty mu daleko...
L: Ale czy mamy coś lepszego?
K: Zacznę od tego, że ja nazywam to
Dyzmokracją od książki Kariera Nikodema
Dyzmy. Ustrój gdzie banda idiotów może
stracić Sokratesa w dyzmokratycznym
głosowaniu. Jak zresztą często mawia dr
Jan Przybył. To cofnięcie cywilizacji.
Filozofowie starożytni byliby przerażeni.
L: A możesz podać jakieś konkretne
argumenty? Zresztą mówi się, że jak nie
demokracja to absolutyzm.
K: Bardzo dużo.
Nie
można
przez
głosowanie
zdecydować co jest prawdziwe, a co nie
jest. Nie możemy więc głosować czy
Ziemia jest płaska. Nie powinniśmy też
głosować czy 500+ jest skuteczne.
L: Nie było takiego głosowania “czy jest
skuteczne”.
K: Tak przechodzimy do kolejnych
punktów. Nie liczy się skuteczność. Trzeba
się przypodobać publice. Przekupić ich za
ich pieniądze lub oszukać. Zresztą skoro
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Demokratyczny premier nie może działać ani
mówić tego co jest prawdą. Musi myśleć jak
lawirować między wyborcami, układami w
partii, tym co napiszą media… jest śmieszny.
Jeśli spotka się z księciem Liechtensteinu ten
może mu powiedzieć co myśli. Nie jest
niewolnikiem.

Dyzmokracja
zawsze
tworzy
wewnętrzne konflikty i napięcia. Zobaczmy
co dzieje się u nas. To nie wymaga chyba
wyjaśniania?
Skoro muszę myśleć o swoim losie w
partii i kadencja ma 4 lata to jak mogę
prowadzić państwo z sukcesem? Jeśli
zrobię coś słusznego (trudnego) opozycja
mnie zniszczy. Nie mogę jak książę
Liechtensteinu lub rząd chiński tworzyć
planów na dekadę.
L: Ale książę tego państwa też może się
pomylić. Również w kryzysie.
K: Może, ale nie jest to w jego
interesie. On na tym straci. Więc będzie
skłonny wysłuchać doradców. Ryzykuje
własną skórą. W demokracji nie chodzi o
prawdę. Nawet jak ktoś wie co robić to i
tak nie może tego dokonać. To smutne.
Zwłaszcza jak jest zawodowym politykiem i
musi walczyć o stołek. Demokracja to też
bezprawie co doskonale teraz widać.
L: Łamana jest konstytucja i prawo.
Chociażby domniemanie niewinności
przedsiębiorcy. Teraz trwają prace nad
ustawą pozwalającą przejąć firmę bez
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sądu za przestępczą działalność. Tego
ludzie nie chcą.
K:
Jak to? Rządzi reprezentacja
większości. To dyzmkraci ustalają prawa. Z
racji sprzecznych przepisów i ich
niewiarygodnej ilości nie da się być
prawym, więc każdego można zastraszyć i
wyzerować. Kiedyś prawo pochodziło od
boga. Było w podstawie niezmienne. Dziś
mogę głosować za czymś co wejdzie od
jutra, może nastąpić zmiana o 180 stopni.
Świetnym
przykładem
jest
homoseksualizm.
Demokratyczna
organizacja zagłosowała, że nie jest
chorobą. Czy “jutro” mogą się zebrać i
uznać, że znowu jest jeśli większość
zagłosuje, że “trzeba ich leczyć”? To
absurd. Większość może stwierdzić, że
marchew jest owocem.
Najciekawsze są protesty mówiące o
tym, że demokracja jest zagrożona.
Niestety nie jest. Polecam przeczytać
książkę „Demokracja opium dla ludu”. Tu
chcę podkreślić tylko, że w sytuacji
kryzysowej dopiero zobaczymy jak
dramatyczny jest to ustrój.
Zaczynając jeszcze jedną myśl. Kilka dni
po debacie prezydenckiej zadzwoniłem do
dwóch osób. Bardzo serdecznych i
pomocnych. Poprosiłem o opinię. Co
usłyszałem? “Ach to było okropne, tyle
agresji”, “Ci ludzie z opozycji nie pozwalają
rządzić, tylko atakują, a sami co?! Nic nie
dali na dzieci. Nie wspierali”. Na pytanie
skąd są środki “Nie wiem. Muszę dobrze
gospodarzyć i zarabiać. Muszą się jakoś
pojawiać. Przecież nie kradną i nie
zabierają innym”. “Wspieram Andrzeja,
dba o ludzi, pomaga rządowi i dobrze mu z
oczu patrzy”.
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Na pytanie o strajk przedsiębiorców
usłyszałem…
- Ale hołota. Co tam się działo!
Atakowanie policji. Teraz w wirusie. Taka
nienawiść. Zamiast dać spokój. Przecież Strona | 28
dobrze rządzą.
- A dlaczego protestowali?
- Nie wiem. Susza im się nie podoba
? Przecież nie pada.
- Przecież tam kobiety krzyczały, że
nie mają z czego karmić dzieci, pracownicy
wydzwaniają prosząc o wypłaty…
- Ja tam nie wiem. Tak się tym nie
interesuje. Rząd im pomaga, muszą
poczekać. Teraz jest tyle zasiłków,
państwo się zaopiekuje.
Jak niełatwo się domyślić to była
rozmowa z obozem PIS-u. Tylko emocje.
Brak krytycznego myślenia. Niezwykle
mocno zakorzeniony duch socjalizmu z
PRL-u. Druga osoba to znacznie młodsza
kobieta zwolenniczka Biedronia. Też
serdeczna i pomocna, ciepła osoba.
- Jak Twoje wrażenia po debacie?
- Kidawa wypadła słabo. Został
Biedroń.
- Dlaczego chciałaś głosować na nią?
Jej wypowiedzi w internecie są bardziej
zabawne od najlepszych komedii.
- Jeszcze nie wiem czy zagłosuję. Tak
jakoś. Żeby nie PIS.
- A dlaczego?
- Piekło kobiet, dotowanie kleru,
Kurski…
- A nie martwisz się o przykładowo
gospodarkę,
strategię
państwa,
geopolitykę, prawo i nie mówię tu o
obsadzaniu stanowisk…
- Ee nie, ja chcę żeby było dobrze.
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Takie rozmowy przerażają kogoś o
analitycznej osobowości. Jesteśmy w tym
ustroju straceni również przez dobrych
ludzi. Jeśli wsiadamy do samolotu i
głosujemy kto będzie pilotem skazujemy
się na porażkę. Zwłaszcza, że w wieży
lotniczej jest UE, która narzuca nam 6590%
biurokratycznych
przepisów.
Instytucja przy jakiej jest najwięcej
organizacji lobbingowych na świecie. Która
na swój oficjalny dokument obrała
fragmenty komunistycznego manifestu z
Ventotene. Co ciekawe to nie jest
instytucja dyzmokratyczna. Władze i
komisja nie są wybierane z głosowań
powszechnych...
Zapaść kultury
L: A co z naszym życiem jeśli chodzi o
relacje międzyludzkie? Wspominasz, że to
raczej będzie nieprzyjemna zmiana.
K: Trudno się buduje kulturę, a łatwo
ją zniszczyć. To ma miejsce. Możemy
patrzeć na kulturę dwojako. Po pierwsze
wartości jakie podzielamy determinują
nasze postawy, decyzje i potrzeby. Jeśli
zbierzemy masę tych wartości to mamy
obraz społeczności. Jeśli wartości będą
skupiały
się
na
przetrwaniu
i
bezpieczeństwie to strach zacznie wkradać
się w nasze serca, a on tnie głębiej niż
miecze. Widząc ten mechanizm dokładniej
oraz zależności w nim występujące nie
widzę możliwości na wzrost. Raczej zapaść
w
stronę
kontrolowania
innych,
niepewności, wyzysku.
Polecam tu piramidkę z mojej książki
na podstawie jakiej pracujemy z firmami
przy transformacji kultury [zob. koniec
artykułu – przyp. T.K.].
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Drugi aspekt kultury to coś
wspólnego. Droga, sens. Jeśli tego nie ma
to trudno mówić o współpracy. Jesteśmy
tylko etnicznymi Polakami jeśli nic nas nie
łączy. To ważne pytanie jakie warto sobie Strona | 29
zadać.
L: A wsparcie zewnętrzne po kryzysie?
K:
Ale kogo?! Niemców? Proszę
zobaczyć chociażby ustawę o transporcie
uderzającą
w
jedna
z
naszych
najsilniejszych branży. Niczego się nie
uczymy z historii. Są tylko interesy na
pewnym poziomie. Nie ma przyjaźni. Tak
po prostu jest.
L: A plan pomocowy?
K: Czyli Plan Marshalla 2? Proszę
przeanalizować skutki pierwszego, który
zaaplikowano Europie po II wojnie
światowej.
L: Grożą nam niepokoje społeczne?
K: Tak. Pierwszy raz w historii mają
czas na protesty przedsiębiorcy, ponieważ
państwo zamknęło ich branże i
uniemożliwiło pracę, Potem pojawią się
pracownicy. Nawet jeśli ktoś wierzy w to
co jest pokazywane w mediach, w końcu
dotknie go skutek gospodarczy i też może
się wkurzyć. To nie rokuje niczego dobrego
jak inne rewolucje. Warto pamiętać
chociażby tę francuską z słynnym hasłem
“Wolność, równość, braterstwo albo
śmierć” i ile ofiar bestialskich mordów grabieży przyniosła.
Byliśmy jak indyki
L: Mam wrażenie, że ta rozmowa nie
dotrze do wielu czytelników na poziomie
przekazu. Jest smutna i przedstawia nieco
inną wizję świata.
K: Ci czytelnicy mogliby być jak indyki
na Święto Dziękczynienia. Tuczono ich od
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lat na kredyty. Teraz przychodzi święto i
wraz z nim wielkie zdziwienie… przecież
było dobrze. Cóż. Jonathan Haidt w efekcie
swojej wieloletniej pracy nad psychologią
moralności i postawionym pytaniem:
dlaczego dobrych ludzi dzieli polityka,
religia… przedstawia bardzo ciekawą
odpowiedź.
Mamy
6
“kubków
smakowych”,
które
są
naszymi
fundamentami moralności. Określenie
kubki jest tu bardzo trafną metaforą,
ponieważ determinują jak nam zasmakuje
jakaś postawa moralna. Jak się nazywają?
• troska/krzywda,
• sprawiedliwość/oszustwo,
• lojalność/zdrada,
• autorytet/bunt,
• świętości/upodlenia
• wolność/ucisk.
Ponieważ mamy niezwykle silną chęć do
osądzania, kiedy mówię, że trzeba
zlikwidować 500+ i wprowadzać niektóre
rozwiązania, które przyniosły potęgę
gospodarki niemieckiej autorstwa Ludwiga
Erharda czytelnicy “lewicowi” mogą czuć
niesmak. Gorąco polecam książkę „Prawy
umysł” by zrozumieć swoje wybory i ludzi
z jakimi fundamentalnie się nie zgadzamy.
Jaki jest ratunek?
L: Coś pozytywnego na koniec?
K:
Podczas rozmowy dostałem
natchnienie
na
napisanie
książki
dystopijnej w klimacie „Cyberpunk” i
„LimesInferior”. To chyba na tyle z plusów.
L: A jaki jest ratunek? Czuję się jak po
obejrzeniu dobrego dramatu… Naprawdę
nie ma wyjścia?
K:
Nowy system zarządzania
państwem i to szybko. Skorzystanie z tego
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co działało w historii. Radykalne reformy.
Likwidacja ustroju religijnego o nazwie
państwizm
pod
każdą
postacią:
demokracji,
komuny,
socjalizmu,
faszyzmu. Poszukiwanie dobrych praktyk Strona | 30
np. w obszarze edukacji i każdym innym.
Uwolnienie potencjału gospodarczego.
Eksterminacja biurokracji. Ogłoszenie
bankructwa. Można sypać pomysłami.
Tylko w jakim celu? Jeśli zmienimy ustrój
to zachodnie państwa w imię pokoju
przyniosą nam demokrację, swoją religię.
Wiem, że jeśli czytelnik nie myślał
krytycznie o tym ustroju, będzie to
szokiem.
Obecnie nasze dzieci i wnuki oraz my
jesteśmy
na
straconej
pozycji.
Musielibyśmy zacząć się organizować,
współpracować i produkować coś.
L: Rozumiem, że przyszłość nie rysuje
się w kolorowych barwach. Czy jednak uda
mi się skusić cię na małą spekulację? Jak
widzisz JUTRO po kryzysie?
K: W tej chwili nie mamy kryzysu i to
trzeba sobie jasno powiedzieć. On dopiero
będzie ponieważ dyzmokraci leczą “grypę”
za pomocą “gospodarczej dżumy”. Skutki
będą dotkliwe.

Przyszłość? Na tę chwilę Zachód, który
rozumiemy jako USA i UE widzę jako korpokomunę. Gdzie jedna superfirma będzie
kontrolować wszystko, a ty być może będziesz
mieć zakład fryzjerski. Taki CyperPunk2077.
Konsumpcjonizm. Absolutna zapaść wartości.
Nihilizm.

Dorosłe dzieci z objawami niepełnych
rodzin (rosnące już dziś rozwody).
Napięcia społeczne narastające między
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muzułmanami i ateistami w Europie
zwłaszcza kiedy wyrównają się populacje.
Nie wiem co z światem arabskim.
Natomiast Chiny to również kontrola
absolutna. Już teraz rozpoznają twarze,
obywatele mają punktacje i rankingi. Nie
wiadomo co przyniesie prawdopodobna
utrata hegemonii USA. Na pewno będzie
ciekawie. W świecie dobrym liczyłbym na
protest ludzi, którzy napędzają planetę i
działają by wpędzać nasz świat w ruch.
Przedsiębiorców,
wynalazców,
inżynierów… Trochę jak w „Atlasie
Zbuntowanym” AynRand. Jednak zdaje się,
że to nie nastąpi.
Biblioteczka rekomendowana:
Czarny łabędź, Nassim Nicholas Taleb, 2020
Antykruchość, Nassim Nicholas Taleb, 2013
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Zbrodnie przyszłości, Marc Goodman, 2016
Demokracja opium dla ludu, Eric KuehneltLeddihn, 2012
Czas niewolników, Józef Białek, 2019
Logika odkrycia naukowego, Karl Popper, 2016
Rozmyślania (do samego siebie), Marek Aureliusz, Strona | 31
2014
O wojnie, Carl von Clausewitz, 2013
36 forteli, Piotr Plebaniak, 2017
Rzeczpospolita między lądem a morzem, Jacek
Bartosiak, 2018
Bogactwo i nędza narodów, David S. Landes, 2015
Wojna o pieniądz, Song Hongbing, 2010
Gold & Silver, FC Emberson, 2019
Droga do ruiny, James Rickards, 2017
Ekonomia w jednej lekcji, Henry Hazlitt, 2012
Idee mają konsekwencje, Richard M. Weaver,
2009
Ostatnich gryzą psy, Naval, 2017
Księga dobrych praktyk, Krystian Pluciak, 2020
Kanał YT Prosta ekonomia
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Korono-paradoks, czyli
umiar w hiperczasach

wyniku czego najprawdopodobniej czeka
nas nawrót choroby i to w dużo
poważniejszej odsłonie. Czas pokaże.
Strona | 32

Tomasz Kozłowski
Socjolog, trener, nauczyciel
akademicki.
Niestrudzony
popularyzator
społecznych
kompetencji w biznesie i
edukacji. Spełniony eseista,
niespełniony prozaik. Fascynują go ludzie, dlatego pisze dużo o nich i dla nich.
Stany flow osiąga w rozmowie, za kierownicą i przy
klawiaturze. Etatowy optymista, zrzęda po
godzinach.

Przyszłość to rzecz niepewna. Niemniej
epidemia COVID-19, jak inne wydarzenia o
zbliżonej sile rażenia wyzwala w wielu
komentatorach potrzebę podzielenia się
swoją wizją tego, co nadejdzie. Wiele z
tego to naturalnie spekulacje, z których
część okaże się trafna, inna zaś – zupełnie
chybiona. Komentarze ekonomistów po
ostatnim kryzysie utwierdziły mnie w
przekonaniu, że każdy, kto usiłuje celnie i z
wyprzedzeniem
interpretować
tak
zakamarki,
jak
i
główne
nurty
współczesnego życia społecznego – jest
skazany na porażkę. Zaskoczeni byli niemal
wszyscy. Przygotowani – nieliczni. Ale nie
to jest według mnie najbardziej
niepokojące. Jak świat długi i szeroki
możemy natknąć się na komentarze, które
sugerują, że przez ostatnich 10 lat w
sposobie gospodarzenia nie zmieniło się
nic. Wpompowano w rynki gigantyczną
ilość pieniędzy, nie zmieniono jednak
żadnych mechanizmów. Innymi słowy –
zaleczano skutki, a nie przyczyny. W
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Sposób funkcjonowania współczesnego, hiperkapitalistyczngo rynku jest silnie
sprzężony z konsumenckimi nawykami.
Innymi słowy, producenci kreują określone
potrzeby, klienci natomiast zaspokajają je i
jednocześnie sami także kształtują rynek.
W zasadzie mechanizm ten nie zmienił się
od dawna, jednak dopiero w ostatnich
dekadach tak silnie wpisał się w życiowe
motto człowieka Zachodu. Rozważając
poepidemiczną przyszłość, nie możemy nie
uwzględnić,
że
elementem
naszej
zbiorowej tożsamości stało się już dawno:
„konsumuję, więc jestem”.

Bez większego zadęcia możemy więc
zaryzykować tezę, że wirus uderzył nie tylko w
nasze zdrowie i w nasze rynki: on uderzył w
naszą konsumencką jaźń, by nie powiedzieć
wręcz: w nasze ego.

Ograniczając wolność naszego wyboru,
kładąc się cieniem na naszych strategiach
gospodarowania zasobami (w tym także –
a może przede wszystkim – zasobami
wolnego czasu), zrobił to, czego
producenci nie śmieli zrobić od dawna:
nagle odmówił nam naszych przywilejów,
nakładając
w
zamian
wyłącznie
dodatkowe obowiązki. A obowiązek to
termin, któremu nie po drodze z kulturą
konsumpcji, a więc łatwej przyjemności.
W swoim tekście nie zamierzam snuć
wizji o tym, jak będzie. Wiem natomiast,
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jestem o tym głęboko przekonany, że
nasza przyszłość byłaby daleko lepsza,
gdyby ścisła kwarantanna potrwała nie 2,
3 miesiące, ale 2-3 lata. Nie chcę być źle
zrozumiany: nie chodzi mi o to, by choroba
rozwinęła się do takich rozmiarów, nie
chodzi mi o kolejne odsłony smutnego
żniwa.

Chodzi mi raczej o nowe społeczne i kulturowe
nawyki, które zostały niejako skatalizowane
poprzez przymusową izolację. Myślę, że tego
rodzaju społeczne koszary, ten mimowolny
kontynentalny poprawczak wyszedłby nam
jako cywilizacji na dobre.

Jako społeczeństwo globalne chorujemy, i
to poważnie. Nie licząc pogarszających się
warunków bytowych, zamierającego,
zaśmieconego środowiska, podnoszącej
się temperatury, która za chwilę wytrzebi
obszary równikowe i zaleje inne szerokości
geograficzne
morzem
głodnych
i
zdesperowanych, staliśmy się planetą
ziejących
przepaści
społecznych
nierówności.
Zamierają
demokracje.
Podnoszą łeb wszelkie „izmy” o
najgorszych odcieniach. Szerzy się
populizm. Ponadnarodowe korporacje
zamieniły przestrzeń internetu w pchli
targ, którego nawet najmniejsza cząstka
służy obieraniu użytkownika ze złudzeń
decyzyjności. Na rynek wypuszczane są
tysiące
algorytmów
mapujących
zachowania każdego z nas, przez co każde
muśnięcie klawiatury odnotowywane jest i
dzielone na czworo. Wolność stała się
mrzonką.
Pleni
się
współczesne
niewolnictwo,
w
najprzeróżniejszych
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odsłonach – od śmiesznych dniówek w
krajach Trzeciego Świata po zniewolenie
cyfrowe, pracoholizm i inne zmory świata
„pierwszego”. A wszystko to – jakież to
banalne! – w imię prymatu-nad- Strona | 33
prymatami: pieniądza.
I nagle pojawia się społeczna izolacja.
Na odpowiedź planety nie trzeba
czekać długo – i jest ona tyleż radosna, co
otrzeźwiająca: przyrodzie służy nasze
zniknięcie. Zwierzęta wracają w lasy, ryby
zarybiają morza, ptactwo pojawia się w
miejscach, z których przepłaszał je ryk i
smog, jak kończył jedną ze swych powieści
Michel
Huellebecq
–
„następuje
ostateczny tryumf świata roślinnego”:
cenzurka wystawiona nam przez braci
mniejszych
jest
jednoznaczna.
Ograniczenie konsumpcji, ograniczenie
mobilności, powściągnięcie apetytów,
zmniejszenie
popytu
i
podaży,
ograniczenie emisji, produkcji odpadów
(no, nie licząc maseczek i rękawic) – i
zaczyna być inaczej, Ziemia przestaje być
jedynie „planetą ludzi”, a na powrót staje
trochę bardziej wspólna.
Ale przecież nie o odzyskiwanej ekohomeostazie
jest
mój
komentarz.

Sądzę, że wymuszona społeczna izolacja
mogłyby zaowocować renesansem wartości
wspólnotowych (ale nie tylko ich), które w
czasach wyścigu szczurów i Frommowskiego
„mieć”, zostały zepchnięte do defensywy.
Ograniczenie naszej konsumenckiej wolności
zaowocowałoby bowiem, i to we względnie
niedługim czasie – paradoksalnie – poczuciem
większej suwerenności i niezależności każdego
z nas.
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Jak to działa? Przypomnijmy sobie co
bardziej zapadające w pamięć fabuły o
zniewoleniu. „Skazani na Shawshank”,
„Życie jest piękne”, „Equilibrium”, „1984”,
„Symetria”, „Braveheart” – każda z tych
opowieści podejmuje temat niemożności
zniewolenia ducha, mimo przeciwności
losu. Bohaterowie każdej z nich potrafią
być wewnętrznie wolni, więcej –
odnajdują jakąś formę szczęścia,
spełnienia. Jakkolwiek patetycznie to
brzmi, wolność jest w nas (a psychologia
pozytywna zdaje się mieć na to twarde
dowody). W klasycznej już pozycji Mihaly
Csikszentmihaly’ego „Przepływ” przytaczane są relacje więźniów obozów
koncentracyjnych, jeńców, bezdomnych,
którzy opisywali swoje życie jako bogate,
ciekawe, wartościowe i piękne, choć
trudne. Kluczem do takiego stanu jest
zaangażowanie i uważność: koncentracja
na szczegółach dnia codziennego,
drobiazgach, nad którymi mamy kontrolę.
Pomyślmy: kwarantanna w gruncie rzeczy
jest/była czasem, w którym bardzo wiele
zależało właśnie od nas. Refleksji poddane
było wszystko: element stroju, plan dnia,
droga po zakupy (i same zakupy), kontakt z
drugą osobą, charakter wykonywanej
pracy. Ogromna część naszej codziennej
aktywności stała się elementem
drobiazgowych zabiegów, uzyskiwała
nowy wymiar. Nowy wymiar nieco tylko
trudniejszego życia, które stało się
udziałem większości z nas w pierwszych
tygodniach pandemii sprzyjał treningowi
uważności. Osobiście nie dziwiło mnie
kompletnie, ilekroć docierały do mnie
komentarze od wielu znajomych, że
kwarantanna jest w istocie
doświadczeniem tyleż trudnym, co
fascynującym.
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Niemal natychmiast pojawiły się w
mediach komentarze zachęcające do
odświeżenia swoich zapomnianych hobby.

Hobby to coś dużo więcej aniżeli pasja. Hobby
to bardzo zaangażowane spotkanie człowieka
z samym sobą.

Ilekroć mam okazję o tym wspominać
na
szkoleniach,
powtarzam,
że
odnalezienie swojego hobby to najlepsza
rzecz, jaką człowiek może samemu sobie
podarować, zwłaszcza jeśli później
odnajdzie ludzi o takiej pasji, jak jego.
Izolacja z pewnością temu sprzyja.
Oczywiście, możliwości kultywowania
hobby zawężają się w sytuacji, gdy
codziennym wyzwaniem jest praca obojga
rodziców i zdalna edukacja – powiedzmy –
dwójki
pociech,
podczas
gdy
gospodarstwo domowe dysponuje np.
jednym
komputerem.
Prywatne
przyjemnostki hobbysty schodzą wówczas
na dużo dalszy plan. Prędzej czy później
jednak konieczność organizacji chaosu
staje się tak przytłaczająca, że zmuszeni
jesteśmy poszukiwać azylu w drobiazgach
– i nagle odkrywamy, że źródłem ulgi
mogą być detale, na które wcześniej nie
zwracaliśmy uwagi. Potrzeba organizacji
swojej – choćby najmniejszej – prywatnej
przestrzeni jest czymś powszechnym, od
pracowniczych biurek po więzienne
prycze. Jeśli rzeczywistość zmusza nas do
częstszej wizyty w takich miejscach azylu,
tym większe prawdopodobieństwo, że
odkryjemy nowy, ciekawy wymiar własnej
codzienności.

Strona | 35

Raport postepidemiczny

Idźmy dalej, redukcja potrzeb, rzadsze
wizyty w sklepach, chwilowe odwieszenie
na kołek wszelkich mód i trendów to
informacja zwrotna, której jak ognia unika
dzisiejszy rynek: naprawdę, naprawdę nie
potrzebujesz tego wszystkiego.

Obkurczenie konsumenckiego żołądka i
mniejsze apetyty to jednocześnie więcej
gotówki, którą można zaoszczędzić – to
bardzo wymierne potwierdzenie ponownego
przejmowania kontroli nad swoim życiem.

Nagle okazuje się, że mogę funkcjonować i
– co więcej – jestem w stanie zaoszczędzić.
Rzadsze zakupy to również większa
refleksja nad topniejącą zawartością
lodówek i spiżarni. To, być może,
powstrzymywanie się przed wieczornym
podjadaniem, mniej przeżarcia, mniej
niestrawności, mniej tłuszczu, to poprawa
samopoczucia. Skuteczne kontrolowanie
potrzeb ciała, ograniczanie ich i
wychodzenie im naprzeciw to bardzo
dobre psychologiczne paliwo i doskonała
nagroda dla ustroju (czyż szkoły myślenia i
tradycje filozoficzne nie zalecały kontroli
tak nad duchem, jak ciałem?). Okazja do
wdrożenia kolejnej noworocznej obiecanki
o zmianie stylu życia, zmianie diety,
zrzucenia kilku kilogramów etc. Gdybyśmy
tylko pozwolili sobie na otrzymanie takiej
informacji zwrotnej – nasz dobrostan
tylko by ma tym zyskał.
Kontynuacja
kwarantanny
doprowadziłaby w końcu do renesansu
wspólnot. Ograniczenie mobilności, brak
możliwości częstych spotkań ze znajomymi
z pracy, z rodziną, doprowadziłby – siłą
Poznańskie Centrum Szkoleniowo-Badawcze
Tel.: +48 605 760 703
E-maiL: t.kozlowski@pcsb.pl

PCSB.PL

rzeczy – do zwrócenia uwagi na sąsiadów
(a przecież nie od dziś mówi się o
faktycznym
wymarciu
środowiska
sąsiedzkiego, jest ono traktowane jak
relikt doby PRL, żywa skamielina Strona | 36
dogorywająca jeszcze wśród rencistów i
emerytów). Każdy socjolog wie, że
wspólnota sąsiedzka to najprawdziwsza
grupa
pierwotna,
czyli
całość
zorientowana na wsparcie psychospołeczne dla swoich członków. Plotkuje,
czasem obśmiewa, ale pożycza cukru na
szklanki, przypilnuje psa, dokarmi kota i
podleje roślinki gdy wyjechaliśmy na urlop,
pomoże zapewnić dzieciom środowisko do
zabawy etc. Innymi słowy to plemię
łowców i zbieraczy funkcjonujące w
ramach współczesnego osiedla. Ważny
element społecznego funkcjonowania.
Izolacja sprzyja dostrzeżeniu takich ludzi
wokół. Wystarczy robienie zakupów dla
innych gdy samemu jest się w sklepie,
pożyczanie
narzędzi,
wspólne
rozwiązywanie
pojawiających
się
problemów, bez konieczności uderzania
do fachowców z zewnątrz (bo przecież
usługi są ograniczone). Możliwość
ułatwienia sobie życia z pomocą struktury
sąsiedzkiej szybko stałaby się nagrodą
samą w sobie, zaczątkiem sprawnie
funkcjonującego, dobrego nawyku.

Sądzę, że koronawirus bardzo wyraźnie
odsłania coś, co było ukryte przed oczami
wielu z nas: współczesna rzeczywistość jest
polem walki w obszarze nie jednego doboru
naturalnego, a dwóch.
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Większość z nas przywykła myśleć, że
świat istot ożywionych to jedyny obszar
walki i działania selekcji naturalnej. To
przecież oczywiste, że prawo dżungli
odnosi się do jej „ożywionych”
mieszkańców, robotów zbudowanych nie z
metalu i krzemu, a z białka... Tymczasem
selekcja naturalna znajduje zastosowanie
również poza światem biologii, albo
inaczej – prawa biologii dają się
zastosować
w
znacznie
szerszym
kontekście. Mem, pojęcie ukute i
spopularyzowane przez Richadra Dawkinsa
w latach 70-tych ubiegłego wieku
oznaczało na początku nie śmieszny
obrazek, ale „gen kultury”, mikropakiet
informacji, który przenosił się z umysłu do
umysłu niczym wirus i walczył z innymi
memami o dominację. Memetyka stosuje
po prostu prawidła doboru naturalnego do
opisu dynamiki kultur. Od tej chwili
popularność
piosenek,
seriali,
smartfonów można wyjaśnić nie tylko
dzięki teorii marketingu i psychologii
potrzeb konsumenckich, ale dzięki
równaniom
epidemiologii.
Dawkins
twierdzi tym samym pośrednio, że kultura
to byt… żywy, w dosłownym rozumieniu
tego słowa, choć jest to życie oparte na
transferze idei, a nie genów. Możliwe do
wyobrażenia? Jak najbardziej. Rynek działa
analogicznie. Harald Welzer na łamach
„Samodzielnego myślenia” sugeruje, że
gospodarka jest przestrzenią działania
jeszcze
innych
form
żywych:
przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa
produkują i „odżywiają” się pieniędzmi,
rosną, walczą o dominację, produkują
towary, które generują, czyli pieniądze.
Ludzie generują presję selekcyjną, czyli
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popyt. I tak dalej. Można tę metaforę
pociągnąć dalej: ludzie są firmom
potrzebni przynajmniej na dwa sposoby.
Wydają pieniądze na towary i usługi oraz
napędzają firmę od wewnątrz. I Strona | 37
pracowników, i klientów firmy starają się
eksploatować na tyle, na ile się da. Stąd
tendencje z jednej strony do zadłużania, z
drugiej – do przepracowywania się. A Jeśli
firma decyduję się na „pójście w turkus”?
Czy nie oznacza to, że nie jest żywa, że
kierują nią jednak ludzie? Te tłumaczenia
się nie wykluczają. Z odpowiednio
odległej persepektywy firma mutuje:
dostosowuje się do trendów obecnych w
kulturze.
Firmy
nie
respektujące
nastrojów mogą w bliższej lub dalszej
perspektywie po darwinowsku wyginąć.
Rezultat jest prosty i oczywisty: firma
dostosowuje się do okoliczności, dobór
naturalny wykonał kolejny krok. Pytanie o
to, w którym dokładnie mózgu podjęta
została ta decyzje jest w zasadzie
pozbawione sensu. Piszę o tym wyłącznie
dlatego, by podkreślić, że interesy ludzi i
interesy firm są czymś przeciwstawnym.

Interes gatunku Homo sapiens to homeostaza
i rozród. Interes firm to bogactwo i rozrost.
Wiele wskazuje na to, że są to porządki
wartości nie do pogodzenia, co więcej,
zaryzykowałbym tezę, że świat firm,
przynajmniej na Zachodzie, od dłuższego
czasu wygrywa ze światem „białkowym”.

W
moim
odczuciu,
epidemia
koronawirusa
pokazuje
napięcie
istniejące między jednym a drugim:
odcinając nas od „normalnej”, nie
ograniczanej konsumpcji ukazała, do
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jakiego stopnia jesteśmy od niej
uzależnieni, z jaką pustką często się ona
łączy i jak bardzo odarła nas z relacji.
Restauracja wspólnoty wydaje mi się
całkiem naturalnym zwrotem, zgodnym
zresztą z naszymi bio-psychologicznymi
predyspozycjami. Świadomość, że razem,
w bliskim sąsiedzkim gronie, stajemy się
pojedynczym
ogniwem
szerszych
procesów w zupełnie zdrowy sposób
tworzy więź i odbudowuje zaufanie.
Wyobrażam sobie, że kilkanaście miesięcy
czy nawet dwa do trzech lat takiego
funkcjonowania
zmieniłoby
sposób
„uprawiania” biznesu i przekierowałoby go
z
torów
indywidualistycznych,
na
mikrogrupowe. Tak jak obecnie gros
towarów oraz potężna ilość przekazu
marketingowego kierowana jest do jednej
osoby („Ty i Twoje potrzeby, Twoje
zadowolenie, Twoje szczęście…”), tak po
tej przemianie w centrum zainteresowania
znalazłyby
się
małe
wspólnoty.
Jednorazowe użytkowanie przeewoluowałoby do seryjnego współużytkowania.
Możliwe, że byłaby to trwała symbioza,
forma pogodzenia porządku ludzi i
porządku firm. Niemniej, oznaczałoby to
pewną rewolucję. Póki co, nie sądzę
jednak, by koronawirus doprowadził nas
do stadium przed-rewolucyjnego, gdzie
społeczne napięcie, zamknięte z jakichś
powodów, narasta, kipi i uwalnia się
doprowadzając do ruiny dotychczasowy
porządek. Chyba za krótko siedzieliśmy w
domach.
Poza tym, każda dotychczasowa
rewolucja była odpowiedzią na ucisk i
znaczne ograniczenie wolności, które nie
polegało na siedzeniu w domu. Ludzie
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zamieniani byli w mięso armatnie
procesów
ekonomicznych
czy
politycznych, uciskani przez władzę,
pozbawiani faktycznej decyzyjności, nie
mieli na nic wpływu. Jest to, w pewnych Strona | 38
kategoriach, równoznaczne z pogwałceniem praw naturalnych. Zwierzęta o
silniej rozwiniętym mózgu rozumieją
zależności przyczynowo-skutkowe. Wiedzą, że mogą coś spowodować.
Dostrzegają związek pomiędzy swoim
działaniem
a
nagrodą
lub
karą
przychodzącą w odpowiedzi. Jeśli związek
ten zanika i zamiast oczekiwanej nagrody
pojawia się kara (albo brak zarówno kary
jak i nagrody), po kilku takich próbach
pojawia się apatia, bierność, wyuczona
bezradność. Innymi słowy, ssaki – z
człowiekiem na czele – potrzebują
świadomości, że mogą o czymś decydować
i że mają wpływ na najbliższe otoczenie.

Przymus, wyzysk, pozbawienie człowieka
wrażenia, że o czymkolwiek decyduje – jest w
prostej linii odwołaniem się do podobnych
praktyk i w końcu doprowadza do
społecznych niepokojów.

Tak
było
kiedyś.
Współczesna
zachodnia gospodarka wyniosła z tego
dobrą lekcję i nauczyła się, że kluczem do
sukcesu jest „sprzedać” wrażenie
decyzyjności. Nie inaczej jest ze
analogicznym polem walki – z polityką.
Demokracja jest porządkiem, który
upowszechniać ma wrażenie wolności.
Polityka i ekonomia do spółki hodują w
ludziach przekonanie, że są wolni,
suwerenni, że to oni decydują – czy to
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kupując, czy głosując. Owa „wolność”,
która o chichot przyprawia możnych tego
świata, jest na tyle nam miła, że
niepodobna się przeciwko niej zbuntować.
Możemy kupować co chcemy, uczyć się
czego chcemy, rozwijać jak chcemy – czy
to nie wspaniałe?... To przecież najlepsza
opcja. Najlepsza – bo jedyna.
Odejście w stronę gospodarki prowspólnotowej, czyli takiej, której nadejście
wyobrażają sobie niektórzy wizjonerzy,
oznaczałoby wyzbycie się części potrzeb
indywidualnych, ograniczenie tego rodzaju
wyborów, przeorientowanie wartości z
dopieszczania ego w stronę wartości
bardziej
kolektywnych.
Myślenie
krótkoterminowe zostałoby zastąpione
bardziej perspektywicznym. To wymaga
wysiłku – i dlatego stoi w opozycji do
współczesnego porządku, który za szczyt
szczęścia uznaje nie trud, a łatwość, nie
nagrodzę odroczoną, a natychmiastową.
To psychologiczna bariera, która obecnie
wydaje się trudna do przeskoczenia. Mimo
to sądzę, że warto próbować. Praktyka
życiowa podpowiada, że nic, co
wartościowe nie rodzi się natychmiast. Lub
inaczej: nie kojarzę inspirującej, mądrej,
wciągającej biografii, która byłaby
jednocześnie lekka, łatwa i przyjemna,
która byłaby pasmem sukcesów i
przyjemności, niczego więcej.

Wszelka nauka i inspiracja bierze się z trudu i
chęci przezwyciężania samego siebie. Nie
inaczej jest z radością płynącą ze
wspólnotowego życia. Wymaga ono zdolności
kompromisu, siły charakteru, woli, lojalności,
altruizmu, empatii – to ogromny koszt
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psychiczny, na poniesienie którego wielu
może nie być gotowych.

Powinniśmy zdać sobie sprawę, że
społeczne funkcjonowanie człowieka Strona | 39
warto postrzegać w kategoriach zbliżonych
do dobrze prosperującej firmy. Budowanie
sprawnie działającego przedsiębiorstwa
pochłania ogromną energię i czas. Wszyscy
wiemy, jak niska jest „przeżywalność”
start-upów. Filozofia tarczy antykryzysowej również w dużej mierze opiera się
na obawie, by kryzys nie wyciął w pień
drobnych przedsiębiorców. Osoby, które
marzą o tym, by utrzymać się na rynku,
które chcą by ich firma w przyszłości
wdrapała się na level „samograja”, który
funkcjonuje samodzielnie, skutecznie
kierowany przez zespół sprawdzonych,
zaufanych menadżerów, muszą wykonać
tytaniczną pracę. Nagroda jest jednak
ogromna – poczucie względnego spokoju,
możliwość snucia odleglejszych planów,
bez konieczności nieustannego doglądania
każdego drobiazgu, bo przecież od spraw
bieżących są konkretni ludzie. Interes się
kręci a pieniądz generuje kolejny pieniądz.
Z otoczeniem społecznym jest
analogicznie, ale kultura konsumpcyjna,
mocno
skupiona
na
promowaniu
indywidualizmu nie pozwala nam owej
prawdy sobie uświadomić. Inwestowanie
swojego czasu i energii we wspólnotę,
odcięcie części indywidualnych potrzeb i
zaangażowanie w sprawy innych to trud i
wyrzeczenia. Budowanie więzi jest
mozolne, wymaga wiele cierpliwości,
powściągnięcia swojego ego. Trwałe
przyjaźnie wykuwa się latami. Ale to
właśnie
one
stanowią
dla
nas
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psychologiczną „poduszkę” na czarną
godzinę. Mówiąc wprost – przynoszą one
konkretny, stały procent. Jedna z
podstawowych wartości w naszym życiu,
nie mająca związku ze statusem, to
otoczenie życzliwych osób, krewnych,
przyjaciół. Brak takich ludzi oznacza
poczucie pustki, samotność, której –
niestety – nie potrafią ułagodzić żadne
pieniądze. Jestem pewien, że wsparcie
płynące z tak funkcjonujących wspólnot
bardzo
szybko
zrekompensowałoby
niedogodności
płynące
z
odcięcia
dotychczasowych
konsumpcyjnych
nawyków. Przełamanie ich może być
jednak bardzo trudne – cała gospodarka
jest wszak nastawiona na ich
kształtowanie i topi w tych praktykach
grube miliardy. Ale z drugiej strony,
czy konsumpcja nie jest mimo
wszystko odpowiedzią na poczucie
14
braku, na potrzebę takich wspólnot w
12
życiu konsumentów?
10

aktywnie poszukujący, stawiający na
rozwój, wyzwania, dla których praca
(niekoniecznie aktualna, ale praca w
ogóle) jest wartością. LinkedIn to – jak
sądzę – populacja ludzi nieco bardziej
Strona | 40
samoświadomych, myślących częściej w
kategoriach autobiograficznych (w końcu
zamieszczamy tu coś w rodzaju swego
curriculum),
holistycznych,
a
nie
ekspresyjnych, chwilowych (vide np.
Instagram czy Tiktok). Mimo to wyniki
ankiety były dla mnie zaskakujące –
czasem bardziej pozytywnie, czasem
mniej.
Pierwsze pytanie nie mogło być inne: „co
dalej z moją pracą?”

W skali 1-7 oceń poziom stresu związany
z koronawirusem w obszarze zawodowym
(1 – zupełny spokój, 7 – ogromny stres)

8

Aneks:
Stres na starcie,
czyli wyniki ankiet z
początku pandemii

6

4
2
0

Nasze badanie objęło niedużą próbę, bo
52 osoby, w związku z tym nie możemy w
żaden sposób ekstrapolować tych
wniosków na populację. Sądzę prócz tego,
że grupa zrzeszona wokół LinkedIn jeszcze
bardziej zawęża nam tę potencjalną
reprezentatywność – zakładam, że
zawodowo pozycjonować się chcą ludzie
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Okazało się, że respondenci są na ogół
spokojni. Wspomnę jedynie, że ankieta
przeprowadzona została w zasadzie w
momencie ogłoszenia stanu epidemii w
kraju, w czasie, kiedy to programy
informacyjne
bombardowane
były
zdjęciami opustoszałych miast, giełdy
ostro
pikowały,
mówiło
się
o
nadchodzącym kryzysie a prasa i internet
rozpisywały się o narastającej fali
zwolnień.

7
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Ostrożnie zakładam, że po kilku
tygodniach, gdy zadziałały już mechanizmy
habituacji, gdy przyzwyczailiśmy się,
okrzepliśmy i wirus jakby już mniej
straszny, poziom tych obaw byłby jeszcze
niższy. Co z tego? Czy biorący udział są
wyjątkowo stabilnymi osobowościami?
Czy mają skłonność do odrealnionego
„jakoś
to
będzie?”
jak
na
niepoprawnych
optymistów
przystało? Czy w ich obszarze
zatrudnienia kryzys jest mniej 16
groźny? Wszystko po trochu? Równie 14
12
możliwe, że długie lata hossy i
10
rosnącej konsumpcji nieco nas
8
6
znieczuliły.

osunięcia
się
w
melancholię,
zrezygnowanie i marazm – będzie maleć.
Pytając o zdrowie otrzymałem odpowiedzi
jeszcze bardziej wyważone, niż w pytaniu
o pracę (ZERO odpowiedzi na najwyższym Strona | 41
poziomie stresu).

W skali 1-7 oceń poziom stresu
związany z koronawirusem w obszarze
swojego zdrowia

4

Z drugiej strony – od początku roku
2
0
wydarzyło się na świecie tyle (od
kryzysu na linii USA-Iran po pożary w
Australii), że koronawirus jawi się jako
kolejny (choć dłuższy) rozdział, aniżeli
punkt zwrotny.
Który z tych elementów warunkuje ów
względny spokój – trudno powiedzieć, ale
to mimo wszystko krzepiące. Jako socjolog
jestem przekonany, że niemal wszystko, z
kryzysami
ekonomicznymi
włącznie,
dokonuje się w naszych głowach, więc
nawet w obliczu takiego ciosu – taka
postawa jest po prostu społecznie daleko
bardziej użyteczna.
Stres ma gigantyczne znaczenie w
grupach, w których się funkcjonuje,
dlatego bezpośrednio przekłada się na
„definicję sytuacji”. Wyrabiamy sobie
pogląd o tym, jak bardzo jest źle patrząc
po reakcjach innych – im więcej takich
optymistycznych osobowości w naszym
otoczeniu,
prawdopodobieństwo
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O własne zdrowie respondenci są spokojni
– czy jest to podyktowane wiekiem,
brakiem negatywnych doświadczeń ze
służbą zdrowia, wiarą w możliwości
własnego układu immunologicznego, a
może po prostu stosunkowo niewielką –
mimo wszystko – skalą oddziaływania
zjawiska?
Sądzę, że gdyby w Polsce pojawiły się
widoki jak z chińskich czy włoskich szpitali
–
zapytani
o
własne
zdrowie
truchlelibyśmy ze strachu, a tak – sprawa
chyba wciąż wydawała się dość odległa.
Mimo to, w pytaniu o to, jak bardzo
stresuje Cię myśl o chorobie Twoich
bliskich odpowiedzi roskładają się prawie
dokładnie odwrotne niż w pytaniu o
zdrowie własne.

7
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Osobiście, najbardziej interesowały mnie
odpowiedzi w pytaniu 4. I nie ukrywam,
że jestem nimi bardzo zaskoczony,
niestety negatywnie.

W skali 1-7 oceń poziom stresu
związany z koronawirusem w obszarze
zdrowia najbliższych Ci osób

Zdecydowana większość respondentów Strona | 42
poczuła się całkowicie zaskoczona takim
obrotem spraw. Pytanie dotyczyło
wydarzeń o zbliżonej skali oddziaływania
– mógł to być kryzys (zresztą kryzys
jest/będzie), ale także impas o
proweniencji czysto politycznej, czy
wreszcie
intensyfikacja
społecznopolitycznych
następstw
globalnych
procesów klimatycznych.
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To interesujące, że respondentów cechuje
mniejsza pewność co do zdrowia
najbliższych. To zrozumiałe, że
bliskość choroby uruchamia typowe
mechanizmy ewolucyjne i załącza się
myślenie o – jak powiedzieliby
biolodzy – dostosowaniu łącznym,
czyli kopiach moich genów w innych 16
ciałach, a w tłumaczeniu na polski, po 14
12
prostu o bliższych i dalszych
10
krewnych. Zastanawiające jest jednak
8
to, że myśl ta wywołuje większy stres
6
niż w odniesieniu do własnego
4
zdrowia. Można nawet rzec, że to
2
0
myślenie trochę wbrew logice
ewolucji. Możliwe, że ma to związek z
pytaniem 1 i 2 (zresztą analiza krzyżowa
danych wykazuje, że bardziej o rodzinę
troszczą się w istocie ci, którzy mniej
stresują się swoim zdrowiem i pracą).
Można zatem wyciągnąć ostrożny
wniosek, że co do samych siebie jesteśmy
większymi optymistami, niż co do
najbliższych (swoją drogą ciekawe, jaki
byłby rozkład stresu w pytaniu o
możliwość utraty pracy przez bliskie Ci
osoby. Niestety takiego pytania nie
zadałem).
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Biorąc pod uwagę fakt, że mnóstwo

Czy spodziewałeś/aś się wydarzenia o
podobnej skali? (1 – to dla mnie zupełne
zaskoczenie, 7 – byłem pewien, że wydarzy
się coś podobnego)
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komentatorów od jakichś 18 miesięcy
stale przypominała, że po kilku latach
wzrostów zbliżamy się – mówiąc delikatnie
– do bardzo głębokiej korekty, po której
może być dużo gorzej niż podczas
ostatniego załamania, poziom zaskoczenia
jest notabene zaskakujący.
Powinniśmy z niego wyciągnąć wnioski
odnośnie
skali
przygotowania
(od
materialnego po mentalne, o ile jest takie
możliwe), gdy przyjdzie zmierzyć się z

7
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uderzeniem
dużo
poważniejszym,
silniejszym i dłuższym. A takie nadejdzie
na pewno.
Przy
ostatnim
pytaniu
otrzymaliśmy
niemal
dokładny rozkład normalny.
Wynika z tego, że otoczenie
ankietowanych reaguje w
sposób
maksymalnie
przewidywalny: skrajności
nieliczne,
reakcje
uśrednione w znacznej
przewadze. W tym wypadku
z
pewnością
trudno
respondentom
odmówić
obiektywizmu.

Co na to moje otoczenie? (1 – są
spokojni, 7 – totalnie panikują)
16
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12
10
8
6
4
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0
1
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