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W miarę jak koszmar 
Trumpa ustępuje, pojawia 
się przestrzeń, w której 
znów da się myśleć. A na-
prawdę jest o czym. Powo-
jenny ład światowy pod ame-
rykańskim przywództwem 
przestał istnieć, prezydentura 
Bidena tego nie zmieni.

P rezydent Trump jeszcze obecny, 
ale jakby wyciszony, zmargina-
lizowany, schyłkowy. Uderzył 
w samo serce amerykańskiej de-
mokracji – szacunek dla prawdy 
– ale demokracja się obroniła. 
W styczniu Joe Biden obejmie 
urząd jako 46. prezydent USA. 
Do Białego Domu wróci przy-
zwoitość, a z nią fundamentalna 
zmiana moralna. Dyktatorzy 
tego świata stracą carte blanche 
na bezkarne czynienie zła.

Biden zdobył 306 głosów 
elektorskich – tyle samo dostał 
Donald Trump w 2016 r., nazy-

wając wtedy swoje zwycięstwo „przytła-
czającym”. Bezwstyd prezydenta, który nie 
chce uznać swojej porażki, może mniej ra-
zi w kraju nawykłym przez cztery lata do 
skandali, ale i tak mocno wybrzmiewa jako 
coś sprzecznego z jego tradycjami.

Autorytarny przechył Ameryki był real-
nym zagrożeniem. Broniąca rządów pra-
wa i praw człowieka Europa czuła się osa-
motniona. Podstępny i pełen samouwiel-
bienia głos z Gabinetu Owalnego docierał 
do wszystkich. Polityczny geniusz Trum-
pa to wyczucie ciemnej strony ludzkiej na-
tury i dzika, zasilana przez media społecz-
nościowe siła, z jaką się do niej odwołuje. 
Jednak teraz nagle pojawia się przestrzeń, 
w której znów da się myśleć.

A naprawdę jest o czym. Powojenny ład 
światowy pod amerykańskim przywódz-
twem przestał istnieć, prezydentura Bide-
na nie przywróci go do życia. A przecież 
w obliczu dezercji USA i bezradności Rady 
Bezpieczeństwa ONZ pandemia pokaza-
ła, czym grozi świat pozbawiony liderów. 
Bariery, które stworzył wirus, niepręd-
ko znikną. Nie zniknie też rzeczywistość 
pracy zdalnej, z destrukcyjnymi skutka-
mi samotności. Nieustannym wyzwaniem 
dla zachodniego modelu demokracji jest 
wschodząca potęga Chin, zorganizowana 
w represyjne państwo policyjne, oraz Ro-
sja Władimira Putina, dla którego libera-
lizm jest „przeżytkiem”.

Masowe migracje, technologiczne per-
turbacje, kryzys gospodarczy wywołany 
wirusem i pustka wewnętrzna klasy śred-
niej tworzą warunki, w których kwitnie na-
cjonalizm szukający kozłów ofi arnych. To 

okoliczności sprzyjające nieliberalnym ru-
chom, którym przewodzą Trump, Putin 
i Viktor Orbán. Liberalne demokracje sto-
ją przed wyzwaniem: znaleźć rozwiąza-
nia rozszerzające ekonomiczne i edukacyj-
ne szanse, a także sprawiedliwość fi skalną. 
Bezkarność bogatych i pogłębiające się nie-
równości już spowodowały rozbicie społe-
czeństwa rozumianego jako wspólnota złą-
czona określonymi interesami.

W USA utrzymuje się kulturowa prze-
paść między miejskimi elitami a interio-
rem. 72 miliony głosów na Trumpa to 
coś więcej niż plemienne pokrzykiwanie 
„Ameryka przede wszystkim!”. Jak oce-
nił w wywiadzie dla „The Atlantic” Barack 
Obama, „wkraczamy w Stanach w episte-
mologiczny kryzys”. Jego zdaniem Amery-
kanie przestają odróżniać prawdę od fał-
szu, wskutek czego zawodzi demokracja.

OK, ale próbowałem wyobrazić sobie 
„kryzys epistemologiczny” w Rifl e w sta-
nie Kolorado, gdzie przeprowadzałem 
niedawno wywiady w Shooters Grill, ba-
rze, którego właścicielka Lauren Boebert, 
33-letnia skrajnie prawicowa republikan-
ka z glockiem u pasa, została właśnie wy-
brana do Kongresu.

Nawet język różni liberałów od innej, 
czy inaczej myślącej, Ameryki. Sprytny 
hochsztapler Trump dostrzegł otwierającą 
się przed nim przestrzeń polityczną do za-
gospodarowania: tęsknoty za jakimś bliżej 
nieokreślonym czasem świetności Ame-
ryki, kiedy rządzili biali mężczyźni z klas 
posiadających, kobiety siedziały w domu 
i nikt nie kwestionował globalnej domina-
cji USA. Karmił się niepewnością i upoko-
rzeniem spowodowanymi przez szybkie 
zmiany demografi czne i zmieniający się 
pejzaż gospodarczy. Mało prawdopodob-
ne, że Trump zejdzie ze sceny. A jeśli na-
wet – być może do więziennej celi – trum-
pizm znajdzie sobie innego rycerza.

Biden szybko załatwi niektóre spra-
wy – wróci do klimatycznego porozumie-
nia paryskiego, potwierdzi przywiązanie 
Ameryki do praw człowieka, odbuduje na-
derwane więzi z UE i innymi sojusznika-
mi, generalnie postara się, by słowo Ame-
ryki znów było coś warte, i odrzuci trum-
powską wizję gry o sumie zerowej, niero-
zumiejącą wzajemnych korzyści z otwar-
tego handlu i opartego na zasadach glo-
balnego porządku. Na Bliskim Wschodzie 
Biden zrezygnuje z bezkrytycznego wspie-
rania Izraela na rzecz bardziej zrównowa-
żonego podejścia do konfl iktu z Palestyń-
czykami. Zechce też wrócić do porozumie-
nia nuklearnego z Iranem. Odbuduje pro-
cesualny wymiar amerykańskiej polityki 
– tak naprawdę przywróci politykę w miej-
sce instynktów i popędów stanowiących 
modus operandi Trumpa, także gdy cho-
dzi o chaotyczną reakcję na pandemię.

Taka zmiana priorytetów jest jak naj-
bardziej w porządku, ale świat poszedł 
dalej i status quo ante nie może być dro-
gowskazem. Agresywność Trumpa 
i brexit skłoniły Europę do wyboru tego, 

co prezydent Emmanuel Macron nazwał 
„strategiczną autonomią”. Po raz pierw-
szy Niemcy zgodziły się na federalizację 
długu europejskiego, dzięki czemu Unia 
może pożyczać na równi z rządami, co 
jest ważnym krokiem w stronę silniejszej, 
bardziej zintegrowanej Europy. Czas na 
„new deal” między Europą a Stanami, któ-
ry uzna europejską emancypację i zmia-
nę amerykańskich priorytetów, a jedno-
cześnie umocni sojusz wartości i często 
zbieżnych interesów.

Dotąd trwały czysto handlowe rela-
cje Europy z Chinami – dziś ekspansywny 
reżim Xi Jinpinga uznawany jest za syste-
mowego rywala. UE nałożyła sankcje w od-
powiedzi na tłumienie protestów w Hong-
kongu i ze słusznym sceptycyzmem traktu-
je przechwałki Chin, rzekomo świetnie ra-
dzących sobie z pandemią. Mimo to kra-
je Europy chcą współpracować z China-
mi. Po objęciu urzędu przez Bidena jednym 
z głównych wyzwań stojących przed Za-
chodem będzie wypracowanie optymalnej 
strategii wobec Chin, łączącej stanowczość 
z unikaniem otwartej konfrontacji.

Chiny stanowią oczywiste zagroże-
nie dla zachodniego liberalnego modelu. 
Trzeba je dostrzegać i zwalczać – np. chiń-
ska technologia nie jest neutralna. Przeka-
zuje dane do Pekinu. Ale Chiny są też inte-
gralną częścią światowej gospodarki. Mo-
gą gniewnie zawołać: „Najpierw Chiny!”, 
wycofując się ze współpracy, co nie przy-
niesie nikomu korzyści. Chaotyczna agre-
sja Trumpa niepotrzebnie skomplikowa-
ła trudne relacje między światową potęgą 
a tą drugą, która może ją zastąpić.

Czy wybory w Ameryce były punktem 
zwrotnym? Po raz kolejny dowiodły, że ci, 
którzy skreślają demokrację, robią to na 
własne ryzyko. Demokracje reagują powo-
li, bywają kłopotliwe, z natury bałaganiar-
skie. Ale są też uparte, a sprowokowane 
działają zdecydowanie. Wiedzą, że naka-
zy autokraty są nie do pogodzenia z ludz-
ką godnością i wolnością. Mogą pozbierać 
się i powiedzieć łobuzowi: „jesteś zwol-
niony!” – coś, co do Trumpa nadal nie do-
ciera. A to wskrzesza nadzieję, jakkolwiek 
wątłą, na XXI wiek. +

© 2020 The New York Times 
Company and Roger Cohen

tłum. Sergiusz Kowalski

*Roger Cohen – publicysta „NYT”, będzie 
kierował paryskim oddziałem gazety. 
W przeszłości był korespondentem i re-
daktorem działu zagranicznego w „NYT” 
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Czas decyzji

Łukasz Grzymisławski 
redaktor tego wydania

C zy jednostki mogą swoimi 
działaniami zmieniać histo-
rię – tu zdania są podzielone. 
Sceptycy uważają, że świat 

kształtują złożone procesy, których 
mechanizm nie daje się objąć, a co 
dopiero modyfi kować pojedynczemu 
człowiekowi, zaś prometejscy bohate-
rowie, ratujący ludzkość od apokalipsy 
codziennie jeszcze przed śniadaniem, 
to element baśniowy występujący 
wyłącznie w kinie akcji. A jednak rok 
2020, poza wieloma kłopotami, dał też 
powody do myślenia o tym inaczej.

Zaczął się wybuchem największego 
od stu lat kryzysu sanitarnego, a koń-
czy masowym aplikowaniem nowator-
skich szczepionek, za którymi oprócz 
gigantycznych funduszy generowa-
nych przez państwa i korporacje sto-
ją przecież także konkretni naukowcy. 
Ukazał znaczenie solidarności i odpo-
wiedzialności w takich krajach jak Taj-
wan, gdzie od kwietnia do teraz zano-
towano pojedyncze przypadki zakaże-
nia – dzięki zaawansowanym narzę-
dziom cyfrowym i zaufaniu do rozsąd-
nej władzy i instytucji, ale głównie jed-
nak dyscyplinie każdego obywatela. 

Także Amerykanie przejęli się zna-
czeniem swoich decyzji – wyborczej 
frekwencji rzędu 70 proc. nie notowa-
no tam od ponad stu lat. „Jeśli ktoś bę-
dzie twierdził, że pojedynczy głos nic 
nie znaczy, przyślijcie go do mnie, ja 
mu wytłumaczę” – oznajmił Al  Gore, 
gdy w 2000 r. przegrał z Bushem Flo-
rydę, a w efekcie całe wybory różnicą 
537 głosów. Jak zareagowałby prezy-
dent Gore na atak na WTC? Czy wybu-
chłaby wojna na Bliskim Wschodzie, 
która uruchomiła domino katastrof, 
prowadzące po latach m.in. do wiel-
kich migracji? Ponieważ decyzje rządu 
USA mają wciąż wielkie znaczenie dla 
każdego zakątka globu, na samym po-
czątku nowego roku świat będzie pa-
trzył na Georgię – stan mniej ludny niż 
Czechy ma wybrać swoich senatorów, 
zaledwie dwóch, ale tak się składa, że 
właśnie tylu potrzeba Joemu Bideno-
wi, by móc realizować swoją politykę. 
Na razie w sondażach idealny remis. 

Z tym że znaczenie jednostkowych 
decyzji nie ogranicza się tylko do wy-
borów i nie tylko w demokracjach. 
Dziesiątki tysięcy Białorusinów zdecy-
dowało, że nie przestaną protestować 
przeciwko uzurpatorowi mimo repre-
sji reżimu. Wciąż wychodzą na ulice, 
przechytrzając bezpiekę kolejnymi po-
mysłami. 24-letni Joshua Wong rzucił 
wyzwanie najpotężniejszemu państwu 
autorytarnemu, nie uciekł z Hong-
kongu, organizował protesty przeciw-
ko likwidowaniu autonomii swojego 
miasta, własnej wolności i tożsamo-
ści – i teraz siedzi w chińskim więzie-
niu. Ale czy poniósł klęskę – to dopiero 
się okaże. Podobnie zresztą jak np. to, 
czy rosnąca indywidualna uważność 
na zużywanie plastiku albo na proces 
produkcji żywności ulży ekosytemowi. 

„Schodzimy na dno, żeby się odbić” 
– to slogan z któregoś z fi lmów Barei; 
będziemy przekonywać, że od każdego 
z nas z osobna zależy, czy w 2021 r. po-
zostanie jedynie prześmiewczym fra-
zesem z groteskowego PRL-u.  +

Powrót do… 
czego 
właściwie?
Roger Cohen*
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• KONIEC WALK NA KAUKAZIE. Porozumienie między 
Azerbejdżanem i Armenią – przy mediacji Rosji – zakończyło 
sześciotygodniową wojnę o sporne terytorium Górskiego 
Karabachu. Była to najpoważniejsza w ostatnich latach eska-
lacja trwającego od dekad konfliktu, w ciągu dwóch tygodni 
zginęły tysiące ludzi. Górski Karabach ogłosił niepodległość 
w 1991 r., po rozpadzie ZSRR, doprowadzając do walk, w któ-
rych zginęło co najmniej 20 tys. osób. Zakończyły się one 
zajęciem przez Ormian znacznych obszarów i wysiedleniem 
z nich Azerów. Teraz Erywań zwrócił Baku siedem okręgów, 
jednak stolica Stepanakert pozostała pod jego kontrolą.  
FOT. MAURICIO LIMA / THE NEW YORK TIMES

• WIRTUALNY RAMADAN. W 2020 r. święty dla muzuł-
manów miesiąc ramadan rozpoczął się pod koniec kwietnia. 
Politycy na całym świecie wprowadzali wówczas kolejne 
restrykcje, próbując ograniczyć pandemię. W państwach 
islamskich rządy zakazały zgromadzeń, zmuszając obywateli 
do obchodzenia ramadanu – postu, modlitwy i ucztowania 
w gronie bliskich po zachodzie słońca – wirtualnie. Meczety 
w Mekce i Medynie w Arabii Saudyjskiej oraz Al-Aksa w Jero-
zolimie były zamknięte dla wiernych.  
FOT. ALEXANDRA RADU / THE NEW YORK TIMES

Wydarzenia z ostatnich 12 miesięcy w zdjęciowym wyborze redakcji „New York Timesa”
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• SZKOŁY NIE MA, DZIECI IDĄ DO PRACY. Dyrek-
tor UNICEF-u Henrietta Fore ostrzegła we wrześniu, 
że z powodu pandemii ok. 24 mln dzieci może porzu-
cić szkołę. Setki milionów chłopców i dziewcząt 
w krajach rozwijających się nie mają dostępu do in-
ternetu i edukacji, nie tylko zdalnej, a wiele z nich 
jest zmuszanych do pracy, często nielegalnej i nie-
bezpiecznej. W Indonezji ośmiolatki malują się na 
srebrno, by udawać na ulicy posągi i żebrać. Według 
UNICEF-u pandemia może zniweczyć dokonane 
w ostatnich latach postępy w zakresie alfabetyzacji 
i zdrowia dzieci. FOT. IRENE BARLIAN / THE NEW YORK TIMES

• SZARAŃCZA PUSTOSZY WSCHODNIĄ  
AFRYKĘ. W lutym Somalia jako pierwszy kraj w re-
gionie ogłosiła stan wyjątkowy w związku z plagą 
szarańczy pustynnych. Setki milionów owadów 
przemieszczały się w ogromnych rojach, które przy-
krywały całe miasta. Szczególnie zdewastowały 
uprawy w Kenii – była to największa plaga szarańczy 
w tym kraju od 70 lat. To kolejny skutek zmian klima-
tu: ocieplenie się Oceanu Indyjskiego doprowadziło 
do wyjątkowo intensywnych opadów deszczu, 
które stworzyły idealne warunki do rozmnażania się 
owadów. FOT. KHADIJA FARAH / THE NEW YORK TIMES

• HONGKONG KONTRA PEKIN. Anty-
rządowe protesty w Hongkongu wybuchły 
znów 24 maja. Tysiące ludzi zebrały się 
w najbardziej ruchliwych dzielnicach, 
policja użyła gazu łzawiącego, gumowych 
kul i armatek wodnych, doprowadzając 
do wielogodzinnych zamieszek i setek 
aresztowań. Demonstranci sprzeciwiali się 
przygotowanej przez Pekin tzw. ustawie 
o bezpieczeństwie – według nich ogranicza 
prawa obywatelskie i de facto kończy auto-
nomię miasta. FOT. LAM YIK FEI / THE NEW YORK TIMES 

• DEMOKRACI ZA KRATY. Trzej działacze 
opozycji demokratycznej w Hongkongu 
– Joshua Wong, Agnes Chow i Ivan Lam – 
zostali w grudniu skazani. 24-letni Wong, 
który organizował antypekińskie demon-
stracje jeszcze jako nastolatek, otrzymał 
karę 13,5 miesiąca więzienia. Chow i Lama 
skazano odpowiednio na 10 i 7 miesięcy. 
Krytycy chińskiego reżimu oceniają to jako 
ostatnią próbę uciszenia Hongkongu. Wła-
dze w tych dniach aresztowały (i wypusz-
czały za kaucją) wielu innych aktywistów. 
FOT. ANTHONY WALLACE / AFP – GETTY IMAGES

• HOLENDRZY NISZCZĄ TULIPANY. Od wybuchu pandemii do kwietnia 
holenderscy hodowcy musieli zniszczyć ok. 400 mln kwiatów, w tym 140 mln 
tulipanów. W Holandii sezon tej branży trwa zazwyczaj od marca do maja, 
każdego dnia sprzedaje się wtedy kwiaty za blisko 30 mln dol. Rząd wprowadził 
umiarkowane restrykcje, mimo to popyt spadł, a plantatorzy obsługujący klien-
tów międzynarodowych odnotowali kolosalne straty.  
FOT. ILVY NJIOKIKTJIEN / THE NEW YORK TIMES
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Może sobie na niego pozwo-
lić Pekin, ale nie Europa.

Z EDWARDEM LUCASEM*
ROZMAWIA BARTOSZ T. WIELIŃSKI

Gdy w 2008 r. prezydentem został Barack 
Obama, zachodni świat wpadł w taki 
zachwyt, że aż przyznał mu, niejako na 
kredyt, pokojowego Nobla. Obama nie 
spełnił oczekiwań jako prezydent, który 
zmieni świat. Czy z Joem Bidenem nie 
będzie tak samo?
– Od Obamy oczekiwano, że zmieni oblicze 
globalnej polityki, że doprowadzi do global-
nego resetu. To były mrzonki. Teraz, gdy za-
czyna się prezydentura Bidena, wyciągnij-
my z tego nauczkę i nie oczekujmy od niego 
niemożliwego. 

Administracja Bidena powinna z po-
rażek Obamy wiele się nauczyć – nieste-
ty, obawiam się, że będzie zupełnie na od-
wrót. Wielu ludzi w Europie jest przeświad-
czonych, że wracamy do czasów Obamy, 
że znowu zacznie się złoty wiek dla relacji 
transatlantyckich, choć gdy rządził Obama, 
wcale go nie było. 

Ekipa Bidena musi zdać sobie sprawę, 
że największą porażką rządu Obamy było 
to, że po zakończeniu jego kadencji ludzie 
wybrali na jego następcę Donalda Trum-
pa. I że lwia część zagłosowała na Trumpa 
właś nie z powodów polityki wewnętrznej, 
społecznych i kulturowych napięć, jakie po-
wstały w wyniku poprzedniej prezydentu-
ry. Ale wielu po prostu uznało, że za Oba-
my polityka zagraniczna USA szła w złym 
kierunku. I myślę, że mieli prawo uznać, 
że Obama był zbyt miękki wobec Chin. Od-

powiedź Trumpa – że wobec rozpychają-
cych się na świecie łokciami Chin trzeba re-
agować mocniej, że potrzebna jest ostrzej-
sza polityka handlowa – była właściwa. Bo-
ję się, że Biden może nie kontynuować na-
leżycie tego podejścia.

Nie zgadza się więc pan z popularną tezą, 
że polityka zagraniczna Trumpa była 
jedną wielką katastrofą? 
– Nie. Uznanie, że wszystko, co Trump 
zrobił w polityce międzynarodowej, było 
z gruntu błędne, to stronnicze i jałowe po-
dejście do skomplikowanej rzeczywistości. 

Jego największą zasługą było bezwa-
runkowe uznanie zagrożenia ze strony 
Chin. Z konkretnymi decyzjami było różnie: 
Trump nadużywał broni w postaci ceł, za 
rzadko sięgał po inne instrumenty. Ale to za 
jego prezydentury wyraźnie zaczęliśmy wi-
dzieć, do czego zmierza chińska partia ko-
munistyczna. 

Na Bliskim Wschodzie Trumpowi uda-
ło się doprowadzić do uznania Izraela przez 
wiele krajów arabskich. To sukces, które-
go nikt się po nim nie spodziewał. Kolejna 
sprawa to presja na członków NATO w spra-
wie zwiększenia wydatków na zbrojenia. 
Domagały się tego poprzednie administra-
cje, ale to Trump osiągnął rezultaty. Pod ko-
niec jego rządów w Europie Wschodniej jest 
też więcej amerykańskich żołnierzy, niż by-
ło. I te oddziały są lepiej wyposażone, wy-
szkolone, rozmieszczone tam, gdzie trzeba. 
Do tego pod jego rządami Ameryka znów 
bardziej zaangażowała się w kosmosie, co 
ma dalekosiężne skutki. To są pozytywne 
aspekty jego prezydentury.

Jaka zatem powinna być polityka zagra-
niczna Bidena?

– Wielką słabością Trumpa była jego całko-
wita niezdolność do budowania koalicji. Ha-
sło „America fi rst” może dobrze brzmieć 
w uszach wyborców, ale delikatnie mówiąc, 
nie pomaga, gdy chce się przekonać inne 
kraje do współpracy i ponoszenia pewnych 
kosztów. Ameryka musi teraz skupić się na 
tworzeniu małych i dużych koalicji, nie tyl-
ko transatlantyckich, ale też transpacyfi cz-
nych. Tam drzemie wielki potencjał. Bardzo 
podoba mi się wizja grupy D10 skupiającej 
największe demokracje świata. 

Poważnym błędem Trumpa było nazy-
wanie Unii Europejskiej wrogiem.

Dlaczego właściwie tak obnosił się z nie-
chęcią do UE?
– Amerykańscy podatnicy mają świado-
mość, że opłacają bezpieczeństwo krajów 
UE, choć Unia jest ekonomicznym rywalem 

USA. UE jest w sumie i większa, i bogatsza. 
A dzięki temu, że nie wydaje tyle pieniędzy 
na obronę, jest w stanie utrzymywać szczo-
dre państwo socjalne. Może więc skutecznie 
konkurować z USA. Trump wyczuł te na-
stroje wśród wyborców. 

Nowa administracja powinna dalej na-
ciskać na Europę, by przeznaczała więcej 
na swoje siły zbrojne. Ale musimy zacieśnić 
związki gospodarcze. Ameryka jest bardzo 
innowacyjna, za to nie radzi sobie z wpro-
wadzaniem regulacji. Europa odwrotnie 
– to z innowacyjnością ma problemy. Musi-
my wzajemnie wykorzystać swoje silne stro-
ny, stworzyć wspólne struktury gospodar-
cze, zebrać razem 1,2 mld mieszkańców li-
beralnych demokracji. Tylko tak może po-
wstać skuteczna przeciwwaga dla Chin. 

Tylko że wzmogła się właśnie rezerwa 
Europejczyków wobec USA…
– Antyamerykanizm Europy to rodzaj luk-
susu. Skoro Europejczycy nie muszą chwilo-
wo obawiać się Rosji ani Chin, to oczywiście 
tracą czas na roztrząsanie, jak fatalnym kra-
jem są USA. Ale gdy na porządku dnia sta-
ną kwestie egzystencjalne, czyli to, czy Euro-
pejczycy będą chcieli żyć w świecie rządzo-
nym przez chińskie politbiuro, czy w takim, 
którym panuje międzynarodowy porzą-
dek ustalony przy pomocy Amerykanów, ze 
wszystkimi jego niedociągnięciami? Wierzę, 
że przynajmniej dla zdecydowanej większo-
ści Amerykanów w grę wchodziłaby ta dru-
ga opcja. Rosnąca potęga Chin prędzej niż 
później zmusi Europę do jednoznacznej od-
powiedzi na to pytanie. 

W grę wchodzi jednak coś więcej niż 
emocje. Prezydent Macron rok temu 
uznał, że NATO jest w stanie śmierci 

ANTYAMERYKANIZM 
TO LUKSUS

Gdyby Europa stworzyła 
własną sieć satelitów 

rozpoznawczych, 
zainwestowała we � otę 
podwodną, strategiczny 

transport lotniczy – to może 
za 15 lat moglibyśmy mówić 
o „strategicznej autonomii”. 

Na razie Europa ma soft 
power
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mózgowej, teraz debatuje się o autonomii 
strategicznej Europy, czyli uzależnieniu 
od USA.
– To dialog głuchych fantastów. „Autonomia 
strategiczna” Europy pięknie brzmi, dobrze 
wygląda na papierze, ale jest nie do osią-
gnięcia, skoro Europejczycy wydają tak nie-
wiele na obronę. Europa w 2011 r. nie była 
w stanie poradzić sobie z kryzysem w Libii, 
do którego doszło przecież po drugiej stro-
nie Morza Śródziemnego, pod bokiem Fran-
cji. Wielka Brytania i Francja, kraje, które 
w skali Europy utrzymują duże siły zbroj-
ne, nie były w stanie poradzić sobie z libij-
skimi siłami rządowymi bez amerykańskie-
go wsparcia. 

Mówienie przez Europejczyków o au-
tonomii strategicznej brzmi tak jak zapo-
wiedzi młodych ludzi, którzy niby wypro-
wadzają się od rodziców, ale gdy są głod-
ni, to wpadają do nich na obiad. Jeśli Euro-
pa byłaby w stanie wydawać na siły zbrojne 
nie 2 proc. PKB, ale 4 proc., gdyby stworzyła 
własną sieć satelitów rozpoznawczych, za-
inwestowała we fl otę podwodną, strategicz-
ny transport lotniczy – to może za 15 lat mo-
glibyśmy mówić o strategicznej autonomii. 
Na razie w kwestiach strategicznych Europa 
jest zdana na Amerykę, kropka.

W Europie zachodzi generacyjna zmiana. 
Spójrzmy na Niemcy: za rok na emery-
turę odejdzie kanclerz Angela Merkel 
oraz weteran Wolfgang Schäuble, który 
piastował w karierze wiele kluczowych 
stanowisk. Odchodzą ludzie pamiętają-
cy zimną wojnę, rozumiejący potrzebę 
współpracy transatlantyckiej. Ich na-
stępcy mogą mieć inne poglądy.
– Mieliśmy szczęście z Merkel, bo ona sku-
tecznie stawiła czoło pacyfi stom i zwolenni-

kom uczynienia z Niemiec kraju neutralne-
go. Ale trzeba też dostrzec, że w Niemczech 
następuje w sprawach geopolitycznych po-
wolne przebudzenie. Niemcy przez lata 
złudnie wierzyli, że będą sobie mogli zbu-
dować wokół swój mały gemütlich świat. 
To się zmienia. Nawet socjaldemokraci, nie-
gdyś zakochani w Rosji, dziś są wobec niej 
coraz bardziej krytyczni. Mają też bardzo 
jednoznaczne stanowisko wobec Chin. Nie-
samowita przemiana zaszła również w ło-
nie niemieckich Zielonych. Podsumowując: 
niemiecka klasa polityczna coraz bardziej 
interesuje się kwestiami przestrzegania na 
świecie praw człowieka, a z drugiej stro-
ny coraz bardziej docenia znaczenie wię-
zi transatlantyckich. To zapewni pozytywną 
rolę Niemiec w świecie. 

W Europie Środkowej mamy z kolei do 
czynienia z niebezpiecznym dryfem 
w kierunku autorytaryzmu, co najbar-
dziej jaskrawo widać na przykładzie 
Węgier i Polski. To będzie problem dla 
Waszyngtonu pod wodzą Bidena? 
– Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której li-
derzy UE proszą Amerykanów, by pomo-
gli im rozwiązać kłopoty z Orbánem czy Ka-
czyńskim. Gdybym był członkiem admini-
stracji, doradziłbym Europejczykom, by nie 
zawracali głowy, a do Białego Domu przy-
chodzili z kwestiami, które faktycznie ich 
przerastają. 

Spór między polskim rządem a resz-
tą Europy to z globalnej perspektywy try-
wialna sprawa w porównaniu np. z kry-
zysem na Białorusi. Europa musi się za-
jąć swoim podwórkiem, opanować np. cha-
os na zachodnich Bałkanach. Ameryka mo-
że ich wesprzeć, jeśli chodzi o poważne pro-
blemy: mocarstwowe ambicje Turcji, Bli-
ski Wschód kontra Iran, dżihadyści w Afry-
ce Północnej.

Jak Europa ma coś zdziałać, skoro wspól-
na unijna polityka zagraniczna, o której 
mówi się od lat, pozostaje fi kcją?
– Bulwersującym dowodem na to, że euro-
pejska dyplomacja nie działa, jest przebieg 
nowej odsłony konfl iktu w Górskim Karaba-
chu. Gdzie był Josep Borrell, szef dyploma-
cji UE, gdzie była Ursula von der Leyen, sze-
fowa Komisji Europejskiej, gdy rozpoczęła 
się azerska ofensywa?

Unia ma możliwości, by wpływać na to, 
co się dzieje poza jej granicami. Trzeba tyl-
ko chcieć je wykorzystywać. Francja już za-
łożyła Inicjatywę Europejską, kraje NATO 
tworzą podgrupy w ramach sojuszu. Jestem 
orędownikiem grupy nordyckiej, w któ-
rej skład poza państwami skandynawski-
mi wchodzą nienależące do NATO Szwecja 
i Finlandia, ale też kraje bałtyckie i Polska. 
W tym formacie można zwiększać bezpie-
czeństwo w basenie Bałtyku, zgrywać ze so-
bą zespoły, zakładać magazyny sprzętu, pro-
wadzić operacje rozpoznawcze. Kraje nor-
dyckie, bałtyckie i Polska razem mają więk-
sze PKB niż Rosja. To realna siła. Jeśli te kra-
je zintensyfi kują współpracę, Amerykanie 
będą je z pewnością wspierać. 

Unia Europejska ma też swoją soft po-
wer, miękkie oddziaływanie, i powinna po 
to sięgać, jeśli chodzi o konfl ikt na Białoru-
si. Trzeba wspierać białoruskich demokra-
tów, ale jednocześnie utrzymywać presję na 
reżim, rozszerzać sankcje na jego przedsta-
wicieli i wymuszać na nich luzowanie re-
presji. Do Moskwy powinien zaś pójść sy-
gnał, że wspieranie przez Kreml Łukaszenki 
uderza w relacje całej Unii z Rosją.

Mówił pan o klęsce europejskiej dyplo-
macji w Karabachu. Nad stabilnością 
w tym regionie miała czuwać Rosja, ale 
nie przyszła na pomoc zaatakowanym 
Ormianom, swoim sojusznikom. Musiała 
się pogodzić z azerskimi zdobyczami.
– O, Rosja rozegrała to bardzo dobrze. Po 
wynegocjowanym przy jej udziale zawiesze-
niu broni Azerowie są jej wdzięczni, a Or-
mianie stali się jeszcze bardziej od niej za-
leżni. Przede wszystkim Kreml z powodze-
niem powstrzymał ekspansję Zachodu na 
Kaukazie. Przed wojną z Gruzją w 2008 r. 

wpływy Europy i USA były tam duże i wciąż 
rosły. Teraz Putin nie chce dopuścić, by na 
Kaukazie rosły wpływy Turcji, i to się na ra-
zie udaje. Nie dopuścił też do przerodze-
nia się konfl iktu w wielką wojnę i do wybu-
chu katastrofy humanitarnej. Sytuacja na 
Kaukazie się ustabilizowała i to Rosja w tym 
regionie rozdaje karty. A do tego Turcja 
w kontrolowany sposób rośnie w siłę, a jej 
relacje z Zachodem słabną – czyli z punktu 
widzenia Kremla kolejny plus. 

Nie taki ten Putin wszechmocny: Rosja 
nie radzi sobie z epidemią, zmarło więcej 
osób, niż wyniosły sowieckie straty pod-
czas wojny z Finlandią w 1940 r., coraz 
więcej mówi się o możliwym odejściu 
prezydenta na emeryturę… 
– Życie ludzkie ma w Rosji inną wartość niż 
na Zachodzie. Rosja to kraj, w którym wyso-
ką śmiertelność powodowały już wcześniej 
inne choroby zakaźne, do tego dochodzi al-
koholizm i inne plagi społeczne. Średnia 
długość życia jest wyraźnie niższa, a wła-
dze tolerowały to przez dekady. To rosyj-
skich władz nigdy nie interesowało. Wysoka 
śmiertelność podczas obecnej pandemii to 
efekt nieefektywnego systemu opieki zdro-
wotnej i rosyjskich zwyczajów. Bynajmniej 
nie zdestabilizuje to władzy Putina. 

On nie będzie kolejnym Breżniewem, je-
go władza nie przetrwa raczej do następnej 
dekady, ale datę odejścia wybierze on sam. 
I nas przy tym zaskoczy. Koniec rządów Pu-
tina może równie dobrze nastąpić jutro, jak 
i za pięć czy dziesięć lat. 

Wróćmy do USA i nowego prezydenta. 
Obama zamierzał stworzyć strefę wolne-

go handlu nad Pacyfi kiem, Trump się z te-
go projektu wycofał, więc miejsce USA 
zajęły Chiny. Powstała największa strefa 
wolnego handlu na świecie. Czy Ameryka 
może to jeszcze nadrobić?
– Wzrost chińskiej gospodarki robi wra-
żenie, ale nie zapominajmy, że ma on sła-
be podstawy. Chiny mają coraz większe 
problemy demografi czne, kolejne pokole-
nia nie będą mogły udźwignąć starzejące-
go się społeczeństwa, problemem jest ro-
snący dług publiczny oraz coraz większe 
napięcia na linii miasta – prowincja. A tak-
że napięcia wewnątrz systemu polityczne-
go zorganizowanego wedle hiperautorytar-
nego, nietransparentnego modelu, który 
w dodatku jest coraz silniej cementowany 
przez nacjonalistyczną propagandę. Dlate-
go nie można postrzegać Chin jako nieza-
tapialnego pancernika, lecz raczej jako po-
ważny problem. 

Kraje, które mają wolne społeczeństwa, 
mają znaczną przewagę nad państwami to-
talitarnymi. Z tym że przecież nie chodzi 
o to, by Chiny zdominować. Owszem, gdyby 
stworzyć strefę rozciągającą się od Indii po 
Japonię i USA, mielibyśmy wielką politycz-
ną, ekonomiczną i zarazem militarną siłę. 
Tworząc taki blok, trzeba jednak nieustan-
nie rozmawiać z Pekinem i zapewniać, że 
celem Zachodu nie jest okrążenie Chin czy 
zmiana reżimu. I nikt nie wpisuje sobie tego 
na sztandary. Natomiast jedność w regionie 
wymusi zmianę kursu chińskiego kierow-
nictwa. Zrozumieją, że mogą się dalej bo-
gacić, ale nie w totalitarny sposób kontrolo-
wać to, co za ich granicami. 

Chiny na razie nie odpuszczają, likwidują 
resztki demokracji w Hongkongu, na-
stępnym celem będzie pewnie Tajwan

– Jeśli chodzi o Hongkong, to jestem pesy-
mistą. Jest stracony. Tajwan będzie następ-
nym celem, ale tu sprawa jest otwarta. Chi-
ny przeszacowały własne siły. Inicjatywa Pa-
sa i Szlaku [zakłada stworzenie nowych po-
łączeń między Chinami a Europą, które bę-
dą napędzać wymianę handlową i utrwa-
lą chińskie wpływy] okazuje się fi askiem. 
Pekin mocno obcina jej fi nansowanie. Idea 
kupowania przez Chiny krajów Trzecie-
go Świata nie działa. Pekinowi nie udaje się 
też wymuszanie na innych określonego za-
chowania w polityce wewnętrznej. Poka-
zują to ostatnio ujawnione groźby pod ad-
resem Australii, którą Chiny chciały zmu-
sić do zaprzestania „antychińskich” badań 
naukowych czy protestów wobec łamania 
praw człowieka w Hongkongu czy wobec 
Ujgurów. Okazało się, że w zasadzie Chiny 
chciałyby zabronić Australijczykom nie tyl-
ko prowadzenia suwerennej polityki zagra-
nicznej, ale też ingerować w to, co się dzie-
je w australijskich mediach czy na uniwer-
sytetach. Społeczeństwo od razu uznało to 
za nie do przyjęcia i głośno zaprotestowa-
ło. Chiny, próbując na skróty narzucać swo-
ją wolę, popełniły strategiczny błąd. To błąd 
wynikający z pychy. 

Czy Zachód powinien się szykować do 
wojny z Chinami?
– Trzeba założyć taką możliwość. Chińczy-
cy będą testować USA i podnosić tempera-
turę, gdy uznają, że są bezkarni. Ale w sytu-
acji, gdy zajmą jedną z wysp koło Tajwanu, 
odpowiedzią Ameryki musi być wysłanie na 
wyspę amerykańskich myśliwców bombar-
dujących. Wówczas chińskie kierownictwo 
zastanowi się, czy na pewno chce wojny na 
dużą skalę. I jestem pewien, że się wycofa. 

Chińczycy mogliby przejąć kontrolę nad 
Tajwanem, gdyby inaczej zachowywali się 
w Hongkongu. Gdyby tolerowali tamtej-
szą demokrację, Tajwańczycy uznaliby, że 
zwierzchnictwa Pekinu nie ma się co oba-
wiać. Ale teraz nowe pokolenie Tajwańczy-
ków jest gotowe bronić swojej wolności do 
ostatniej kropli krwi. To jeszcze niedawno 
wydawało się niemożliwe. A co więcej – wie-
le krajów świata jest gotowych umierać za 
wolność Tajwańczyków. 

Czy wierzy pan, że w 2024 r. Trump może 
powrócić i ponownie stanąć do walki 
o Biały Dom? 
– Groteskowe zachowanie Trumpa, któ-
ry ciągle nie uznał porażki w wyborach, po-
ważnie uderza w wizerunek Partii Republi-
kańskiej i krępuje jej działania wobec Bide-
na. Demokratyczna administracja będzie 
popełniać błędy, ale Republikanom będzie 
trudno je piętnować. Gdyby Trump zdobył 
republikańską nominację za cztery lata, tyl-
ko jego żelazny elektorat byłby zachwyco-
ny – to jednak znacznie mniej niż 72 mln lu-
dzi. Ale jego powrót do Białego Domu byłby 
możliwy jedynie pod warunkiem, że Biden 
jako prezydent będzie jeszcze bardziej dzie-
lić Amerykanów, niż robił to Trump.

Gdybym był demokratycznym prezyden-
tem, prowadziłbym politykę opartą na łą-
czeniu, szukaniu wspólnego mianownika; 
to wbrew pozorom da się zrobić, zwłasz-
cza w Ameryce. W takiej sytuacji powrót 
trumpo podobnego polityka wydaje się nie-
prawdopodobny. +

*Edward Lucas – publicysta przez 23 lata 
związany z „The Economist” jako m.in. kore-
spondent w Europie Wschodniej, felietonista 
„The Times”; obecnie pracuje w think tanku 
Center for European Policy Analysis

Same kraje nordyckie, 
bałtyckie i Polska razem mają 

większe PKB niż Rosja. 
To realna siła. 

Trzeba nauczyć się ją 
wykorzystywać
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To „lider wolnego świata”, 
który zdemolował wszelkie 
normy, dał nam tę lekcję. 
Należy mu podziękować.

Joseph E. Stiglitz*

J ak wielu Amerykanów byłem 
przerażony, kiedy prezydent Trump 
odmówił zgody na pokojowe 
przekazanie władzy w razie swej 
przegranej 3 listopada. Obwieścił to 
w październiku, kiedy przegrywał 
w kolejnych sondażach z przyszłym 
zwycięzcą, byłym wiceprezydentem 
Joem Bidenem.

Oliwy do ognia dolał republikań-
ski senator Mike Lee, członek senac-
kiej komisji ds. sądownictwa, który 
zatweetował: „Demokracja nie jest 
celem, celem są wolność, pokój i do-
brobyt. Chcemy, by ludzie prospero-
wali. Przerosty demokracji mogą to 

udaremnić”. 
Przerosty demokracji? Zaletą tej wypo-

wiedzi jest tylko to, że republikański poli-
tyk ujawnił wreszcie szczerze swoje my-
śli, co może być punktem zwrotnym w na-
szej narodowej narracji i politycznym dys-
kursie.

Bez pokojowej, płynnej zmiany warty 
w Białym Domu, kiedy ludzie pokroju se-
natora Lee dopinają swego, a my odwra-
camy się od demokracji, zmienia się nasze 
życie i nasza wizja Stanów Zjednoczonych 
jako bastionu demokracji i praw człowieka.

Rok z górą temu w książce „Społeczeń-
stwo, władza i zysk: kapitalizm postępowy 
w dobie niezadowolenia” rozważałem dy-
lemat Partii Republikańskiej. Zaciekle bro-
ni rozwiązań odrzucanych przez rosną-
cą większość Amerykanów, którzy chcą 
powszechnej opieki zdrowotnej, szersze-
go dostępu do edukacji, wyższych płac mi-

nimalnych, ściślejszej kontroli dostępu do 
broni itp. Jedynym, co przy takim podej-
ściu do zmian społecznych pozwoli Re-
publikanom utrzymać władzę, jest polity-
ka de facto antydemokratyczna – ograni-
czanie realnych praw wyborczych (wyłą-
czanie pewnych grup wyborców), politycz-
ne ubezwłasnowolnianie (manipulowa-
nie okręgami wyborczymi) i przejęcie Sądu 
Najwyższego w celu ograniczenia możli-
wości zdominowanego przez Demokratów 
Kongresu i prezydenta.

Widzieliśmy, co naprawdę robili Repu-
blikanie, a co niezbyt pasowało do ciągłe-
go machania fl agą i powoływania się na 
konstytucję. Ale teraz nagle dużo szczerzej 
mówią o swoich zamiarach. Może więc 
uda się nam dziś prawdziwa rozmowa 
o tym, jakim naszym zdaniem krajem ma 
być Ameryka w następnych dekadach. 

Czy zgadzamy się z senatorem Lee i je-
go kolegami co do celów? Czy cel uświę-
ca środki? Czy w imię celów jesteśmy goto-

wi zrezygnować z naszej demokracji? I czy 
rezygnacja z demokracji naprawdę nas do 
nich doprowadzi? Historia służy w tej kwe-
stii wieloma przestrogami.

AMERYKA, 
CZYLI KRUCHOŚĆ
Cztery minione lata uświadomiły nam, jak 
kruche są nasze instytucje – te, które za-
pewniają równość, wolność polityczną, 
profesjonalne służby publiczne, wolne, za-
angażowane media i rządy prawa. Kiedy ja-
kieś 20 lat temu byłem głównym ekonomi-
stą Banku Światowego, pouczaliśmy różne 
kraje, jak tworzyć dobre instytucje, widząc 
w Stanach Zjednoczonych model i wzór. 
Nie byliśmy pewni, jak się je tworzy, nie 
umieliśmy nawet precyzyjnie zdefi niować, 
czym są – ale to „coś, co się wie”, kiedy się 
to ma pod ręką, działające. Chodzi o nor-
my i prawa. 

Dobrze funkcjonujące społeczeństwa 
mają jedno i drugie – rządy prawa to ko-
nieczność, ale normy przestrzegane przez 
ogół obywateli są płynniejsze. Nie da się 
skodyfi kować wszystkiego, co składa się na 
„właściwe postępowanie”. Świat jest zbyt 
złożony i ciągle się zmienia.

Nieco później przewodniczyłem mię-
dzynarodowej Komisji ds. Pomiaru Wy-
ników Gospodarczych i Postępu Społecz-
nego. Chcieliśmy się przyjrzeć zdrowym 
gospodarkom krajów, których obywatele 
cieszą się wysokim poziomem dobroby-
tu, żeby zrozumieć, jak powstały i trwa-
ją te społeczeństwa. Jednym z czynni-
ków, na który zwróciliśmy uwagę, czę-
sto pomijanym we wcześniejszych anali-
zach, było zaufanie – zaufanie obywate-
li do siebie nawzajem i do wspólnych in-
stytucji.

Kiedy dorastałem w Gary w stanie In-
diana, w szkole uczyli nas o sile amerykań-
skiej demokracji, o naszych checks and ba-
lances i o rządach prawa. Rozmawialiśmy 
o demokracji, w której słychać donośny 
głos większości, ale respektuje się też pra-
wa mniejszości. Nie rozmawialiśmy o za-
ufaniu – było przecież oczywiste – ani o sła-
bości instytucji, bo to przypadek republik 
bananowych. Patrzyliśmy z góry na kraje, 
w których pieniądze decydują o polityce. 
To było jeszcze przed orzeczeniami Sądu 
Najwyższego – jak w sprawie Citizens Uni-
ted kontra Federalna Komisja Wyborcza 
– które usankcjonowały obecność korpo-
dolarów w naszej polityce. I trudno nam 
było wyobrazić sobie Amerykę zdomino-
waną przez polityczną mniejszość, która 
ma za nic prawa większości.

No cóż, mieliśmy ostatnio prezydenta, 
który demolował normy i uczył, byśmy nie 
uznawali ich za dane z góry. Dzięki niemu 
zrozumieliśmy, że pewne zwyczajowe za-
chowania – jak poszanowanie roli instytu-
cji nadzoru, unikanie konfl iktu interesów 
czy ujawnianie deklaracji podatkowych 
– trzeba wpisać do ustaw.

Zrozumieliśmy, że pewne 
zwyczajowe zachowania
– jak poszanowanie roli instytucji 
nadzoru, unikanie kon� iktu 
interesów czy ujawnianie 
deklaracji podatkowych 
– trzeba wpisać do ustaw

Nic nie jest dane 
raz na zawsze 
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WYBORY CO CZTERY LATA 
TO NIE WSZYSTKO
Mam jednak nadzieję, że ten kluczowy 
moment w naszej narodowej debacie nie 
okaże się punktem zwrotnym w dziejach 
narodu. Jeśli tacy ludzie, którzy jak pre-
zydent Trump i senator Lee gardzą demo-
kracją, będą nadal nadawać ton, wiemy 
z historii, do czego to doprowadzi – a wi-
dać już pierwsze sygnały. Porwanie ze-
szłego lata w Portland pokojowych de-
monstrantów przez najętych bojówkarzy 
w cywilnych samochodach budzi jak naj-
gorsze skojarzenia z brunatnymi koszu-
lami Hitlera. Podobnie jak przekonanie 
prezydenta, że stoi ponad prawem i mo-
że zlekceważyć wynik wolnych, uczci-
wych wyborów.

Jeśli jednak nasza demokracja prze-
trwa, ten kluczowy moment może popro-
wadzić nas w całkiem inną stronę – sta-
niemy przed trudniejszym, lecz inspirują-
cym zadaniem jej umocnienia. Widzimy 
kruchość i słabości jej struktur. Widzimy 
destrukcyjny wpływ pieniądza na naszą 
politykę – jego siłę, która niszczy zaufa-
nie i sprzyja pogłębianiu nierówności spo-
łecznych. Widzimy, jak wzmaga to pola-
ryzację, zamieniając elegancję checks and 
balances w narzędzie obstrukcji i kon-
frontacji.

Nie odbudujemy zaufania i więzi spo-
łecznych, póki nie stawimy odważnie czo-
ła splotowi nierówności rasowych, etnicz-
nych i ekonomicznych. Te pęknięcia nie-
uchronnie nas dzielą, niszcząc solidar-
ność, która jest warunkiem demokracji. To 
dotyczy całego liberalnego świata, nie tyl-
ko Ameryki.

Odbudowa demokracji będzie trudna, 
ale ten proces podniesie nas na duchu. De-
mokracja nie sprowadza się do wyborów 

co cztery lata. Jej skuteczność wymaga od-
dolnego zaangażowania, szerokiego fron-
tu instytucji społeczeństwa obywatelskie-
go, a zbiorowe działanie to więcej niż rząd 
i instytucje publiczne. Zbiorowe działanie 
nie niszczy indywidualizmu ani wolności 
jednostki – raczej je wzmacnia, pozwalając 
nam wszystkim rozkwitać.

Doszliśmy do krawędzi, za którą kończą 
się nasze drogocenne prawa, spojrzeliś-
my w przepaść i to, co kryje się na jej dnie. 
Straszny widok powinien się stać impul-
sem do solidarności, bez której nie ma mo-
wy o trwaniu demokracji. +

© 2020 The New York Times Company 
and Joseph E. Stiglitz 

tłum. Sergiusz Kowalski
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W środku szalejącej 
pandemii rekordowa 

liczba Amerykanów oddała 
swój głos – i wybrała 

na prezydenta 
Josepha R. Bidena juniora. 

To koniec ery 
Donalda Trumpa. 

Jednak urzędujący prezydent 
odmówił zgody na spokojne 
przekazanie władzy, jeszcze 

zanim przegrał wybory

*Joseph E. Stiglitz – ekonomista, ba-
dacz polityki, profesor Columbia Uni-
versity i główny ekonomista w think 
tanku Roosevelt Institute. W 2001 r. 
dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie 
ekonomii
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• Prezydent Donald Trump 
schodzi z pokładu Air Force One  
FOT.  DOUG MILLS/THE NEW YORK TIMES

„TURNING POINTS: GLOBAL AGENDA 2021” 
Redaktor prowadzący: 
Łukasz Grzymisławski.
Grafika: Dariusz Filipek, Jakub Piotrowski. 
Foto: Rafał Szczepankowski. 
Korekta: zespół. 
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A więc brexit. 
Co myśmy sobie myśleli?! 

Nie wińmy klasy ro-
botniczej, która gło-
sowała za wyjściem 
z Unii Europejskiej. 
Wińmy partię, która 
tę klasę zdradziła.

Russell Brand*

C zy po czterech la-
tach od referendum 
w sprawie brexitu 
rozumiemy jeszcze 
sens tej wdzięcznej 
zbitki dwóch słów? 
Wyjście z Unii Euro-
pejskiej, sfi nalizowane 
31 stycznia tego roku, 
uznano za przejaw 
wstecznictwa i nagły 
zwrot ku nacjonalizmo-
wi, ludyczny atak na 
postępowe marzenie 
o globalizmie. Jak więc 
rozumieć ideał centrali-

zacji i federalizmu, kiedy korona-
wirus – siła prawdziwie globalna, 
zarazem tajemnicza i futurystycz-
na, uniwersalna i mikrobiolo-
giczna – zmienił świat, być może 
na zawsze?

Pęknięcia kulturowe, ujawnio-
ne w referendum w 2016 r., za-
leczyły się na krótko, podgojo-
ne, gdy na początku roku mgła 
COVID-19 spowiła kraj. W obli-
czu zagrożenia National Health 
Service – brytyjska bezpłatna (ha, 
ha!) opieka zdrowotna – stała się 
de facto matriarchalnym bożysz-
czem, znakiem nowo odkrytej 
jedności narodu z monarszą ko-
biecością królowej Wiktorii i obu 
Elżbiet. Co czwartek o godz. 20, 
odprawiając jakiś orwellowski ry-
tuał, ludzie zaczęli się gromadzić 
w drzwiach i na balkonach, by 
oklaskiwać pracowników służby 
zdrowia w dziwacznym, rozkieł-
znanym, choć pełnym dobrych 
intencji pokazie solidarności.

Ckliwa pompa się skończyła, 
kiedy w maju odkryto, że Domi-
nic Cummings – „czerwona pra-
wa ręka” [w „Raju utraconym” 
Miltona i u Nicka Cave’a mściwa 
ręka Boga] premiera Borisa John-
sona i główny architekt kampa-
nii „Głosuj za wyjściem” – prze-
mierzył setki mil, by odwiedzić 
rodzinną posiadłość w północnej 
Anglii, kiedy oboje z żoną choro-
wali na COVID-19. Właśnie pod 
koniec marca, kiedy Cummingso-
wie wyjeżdżali z Londynu, więk-
szość Brytyjczyków z quasi-reli-
gijnym zapałem przestrzegała su-
rowych zasad kwarantanny.

W reakcji na te rewelacje wró-
cił z nowym, zmutowanym wi-
gorem dawny wirus brexito-
wych polemik. Dla zwolenni-
ków pozostania w UE potępienie 
Cumming sa było sprawą narodo-
wego honoru, z kolei zwolennicy 
wyjścia byli oczywiście mniej za-

niepokojeni. Co do jednego byli-
śmy zgodni – koniec z poważnym 
traktowaniem zasad lockdownu.

„Geografi a to przeznacze-
nie” – miał powiedzieć Napole-
on, arcy wróg Brytanii. Faktycz-
nie, jedyna cecha Wielkiej Bryta-
nii, której trudno nie zauważyć: 
jest wyspą. Kraj nie jest fi zycznie 
połączony z kontynentem, więc 
w grę wchodzą tylko więzi kon-
ceptualne. Te zaś były często na-
pięte. Trzeba było naprawdę dłu-
go czekać, zanim nabrał kształ-
tów pomysł podwodnego tune-
lu pod kanałem La Manche, a gdy 
pod koniec lat 80. budowa w koń-
cu ruszyła, piętrzyły się trudno-
ści, w których łatwo dziś widzieć 
przejaw podświadomego pragnie-
nia zachowania naturalnej fo-
sy dzielącej oba rywalizujące od 
wieków narody.

Wątek oporu wobec europej-
skiej potęgi powraca w brytyjskiej 
mitologii – ze wszystkimi jej ob-
lężeniami, najazdami, szlachet-
nymi klęskami i niechętną współ-
pracą. Z drugiej strony, patrząc 
historycznie, instrumentem sku-
tecznej sublimacji antagonizmu 
– tym razem wewnętrznego – był 
restrykcyjny system klasowy. Bry-
tyjczycy jako naród od dawna nie 
traktowali się nawzajem z taką 
furią i pogardą jak podczas dra-
matu brexitu. Owszem, w 1649 r. 
ścięliśmy Karola I Stuarta, ale to 
było trochę w ramach rozryw-

ki. Po 11 latach przywróciliśmy 
na tron jego syna i – jak to Brytyj-
czycy – przeprosiliśmy za utrud-
nienia.

Zwykle nie robimy rewolucji, 
a jeśli już, to nie owocują one ra-
dykalną redystrybucją władzy, 
tylko jej scementowaniem. Bunt 
chłopski w 1381 r. zakończył się 
ścięciem jego przywódcy. Skut-
ki Chwalebnej Rewolucji 1688 r. 
to niewiele więcej niż przekaza-
nie władzy obcym arystokratom, 
którzy wierzyli w Chrystusa nie-
co inaczej niż rodzimi. A rewo-
lucja przemysłowa jedynie zme-
chanizowała wyzysk klasy robot-
niczej. Nasza uwarstwiona klasa-
mi kultura zamyka nas w osob-
nych pudełkach. Referendum 
w sprawie brexitu na pozór ofero-
wało prosty zero-jedynkowy wy-
bór między wyjściem a pozosta-
niem w Unii, ale w rzeczywisto-
ści zaczęto widzieć w nim o wiele 
więcej – możliwość poparcia es-
tablishmentu albo pokazania mu 
środkowego palca.

Tę mało skomplikowaną inter-
pretację kłopotliwego referendum 
przygotowało odebranie zwykłym 
Brytyjczykom realnej reprezen-
tacji politycznej, m.in. wskutek 
zmiany w latach 90. profi lu Partii 
Pracy, którą Tony  Blair przerobił 
w neoliberalną partię establish-
mentu. Celem brytyjskiej lewicy 
przestał być równy status ekono-
miczny klasy robotniczej – zastą-

piono go performatywnym, pu-
stym optymizmem, maskującym 
ideową kapitulację wobec ekono-
micznego konserwatyzmu.

Jak sądzę, wskutek tej zdrady 
nostalgiczne pragnienie sprawie-
dliwości wśród ludzi pracy do-
prowadziło do odrodzenia się na-
cjonalizmu i ostatecznie do po-
parcia brexitu. Partie powołane 
do reprezentowania ludu wzywa-
ły do zlekceważenia symboli bry-
tyjskości, w przeszłości nader czę-
sto wykorzystywanych, by mobili-
zować lud do złożenia ofi ary – co 
przyczyniło się do niepowodze-
nia kampanii na rzecz pozostania 
w UE. Skupienie się laburzystów 
na równości kulturowej, a nie 
ekonomicznej, popchnęło osta-
tecznie klasę robotniczą w ramio-
na brexitowców.

Sam wywodzę się ze środowi-
ska robotniczego i nie wierzę, by 
składało się ono z zacofanych bi-
gotów, jak często sugerują de-
monizujące je kręgi. Ludzie ci po 
prostu wiedzą, że dostali nożem 
w plecy. A że polityka sprowadza 
się dziś w dużej mierze do opi-
nii – tego, co mówimy, a nie tego, 
co robimy – globalne platformy 
on line stały się czymś w rodza-
ju wielkiego cyfrowego browaru, 
w którym obrzydliwie fermentu-
ją animozje i podziały. Samotna 
pewność siebie – cecha charakte-
ryzująca pokolenia mediów spo-
łecznościowych – pozwala spo-
kojnie, na zimno ciskać oskarże-
niami, słowami nienawiści i po-
gardy.

Pandemia – i społeczna frag-
mentacja, której jaskrawym przy-
kładem jest pobrexitowa Wielka 
Brytania – pokazała, że nie może-
my dalej żyć w scentralizowanych 
systemach chroniących hierar-
chie i interesy władzy, niezależ-
nie od tego, czy reprezentuje ona 
groteskowy populizm, czy nurt li-
beralno-technokratyczny. Ta sy-
tuacja zwiastuje konieczność re-
alnej zmiany, stworzenia real-
nych politycznych alternatyw za-
miast pozoru komunikacji, po-
wierzchownych gestów, jakie ofe-
ruje wynaturzony, cyniczny sys-
tem dwupartyjny.

Może jeszcze przed koronawi-
rusem i przed brexitem żyliśmy 
w izolacji – o wiele bardziej tok-
sycznej – poddani kwarantannie 
naszego nagiego indywidualizmu. 
Uwięzieni w celi naszych docze-
snych, krótkotrwałych tożsamo-
ści, bez wiary i troski o cokolwiek 
prócz chwilowego spełnienia na-
szych kaprysów. 

To jest przepaść, którą Brytyj-
czycy muszą zasypać, by kiedy-
kolwiek odbudować prawdziwe 
poczucie jedności. Nasze ja jest 
przecież wyspą, którą albo musi-
my porzucić, albo żyć dalej w jej 
pułapce. +

© 2020 The New York Times 
Company and Russell Brand
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Brytyjczycy jako naród od dawna nie traktowali się nawzajem z taką furią 
i pogardą jak podczas dramatu brexitu. Owszem, w 1649 r. ścięliśmy Karola 
I Stuarta, ale to było trochę w ramach rozrywki. Po 11 latach przywróciliśmy 

na tron jego syna i – jak to Brytyjczycy – przeprosiliśmy za utrudnienia
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 31 stycznia, 
po blisko pół wieku, 

Wielka Brytania 
formalnie wyszła 

z Unii Europejskiej

*Russell Brand – angielski sa-
tyryk i aktor, autor „Recovery: 
Freedom from Our Addictions” 
i gospodarz cotygodniowego 
podcastu „Under the Skin”

FOT. MATT CROCKETT
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To był rok  
radykalnej wyobraźni politycznej 
Poza stęchłym oddechem 
globalnej pandemii poczu-
liśmy też na plecach policyj-
ną pałkę. Zastanawiajcie się 
już, jak będzie brzmiał obywa-
telski punk rock w 2030 r.

Nadieżda Tołokonnikowa* P rotestujący na całym świecie 
wdychali powietrze gęste od 
gazu łzawiącego, tracili wzrok od 
gumowych kul i znosili policyjne 
tortury, a w niektórych przypad
kach po prostu ginęli. Rozpacz
liwie chodziliśmy od komendy 
do komendy i wyczekiwaliśmy 
pod murami aresztów, licząc na 
odnalezienie naszych bliskich 
wśród zatrzymanych za udział 
w pokojowych protestach.

To był rok radykalnej wy
obraźni politycznej: zachęcił 
nas do głośnego wyrażania na
szych marzeń i zainspirował 

do wyobrażenia sobie lepszej, alternatyw
nej przyszłości.

Jestem aktywną członkinią tej anty
autorytarnej, feministycznej i queero
wej społeczności od 2007 r. Kiedy w 2011 r. 
współtworzyłam grupę Pussy Riot, mo
głam tylko marzyć o tym, by w Rosji roz

wijały się społeczności feministyczne 
i  queerowe, a celebryci angażowali się 
w nasze antykremlowskie wiece. 

Ale aktywiści na całym świecie osią
gnęli w ostatnich latach więcej, niż mogli
śmy się spodziewać. Gdy w 2012 r. zosta
łam aresztowana i uwięziona razem z in
ną członkinią Pussy Riot, a po wypusz
czeniu pod koniec 2013 r. uparcie odma
wiałyśmy zaprzestania działalności, wie
lu naszych kolegów ze świata artystycz
nego nabrało odwagi, by zaangażować 
się w politykę. Przekonałam się, że cho
ciaż zmiana może nie następuje z dnia na 
dzień, to małe działania mogą z czasem 
doprowadzić do czegoś trwałego i głębo
kiego. Możemy reformować lub wymie
niać policjantów jednego po drugim, aż 
w końcu nadejdzie dzień, w którym zabój
stwo nieuzbrojonego mężczyzny, kobie
ty lub osoby niebinarnej przez funkcjona
riuszy będzie już tylko mrocznym wspo
mnieniem.

Nagrana przez świadka tragiczna 
śmierć George’a Floyda 25 maja 2020 r. 
podczas banalnego zatrzymania przez po
licję w Minneapolis doprowadziła do po
wstania jednego z największych ruchów 
społecznych w historii Ameryki. Tragedia 
ponownie rozpaliła ruch Black Lives Mat
ter – według szacunków ekspertów w de
monstracjach przeciwko brutalności poli
cji w Stanach Zjednoczonych uczestniczyło 
do 26 mln osób.

Ruch Black Lives Matter będzie miał 
głęboki wpływ na to, jak będziemy po
strzegać sprawiedliwość w 2021 r. i kolej
nych latach. Sprawiedliwość nagle składa 
się z wielu elementów. Jest rasowa, ekono
miczna, jest sprawiedliwość płci i sprawie
dliwość środowiskowa. Masowe ruchy spo
łeczne w 2020 r. nauczyły nas patrzeć sze
rzej, zadawać ważne pytania i wyobrażać 
sobie lepszą przyszłość.

W tym roku odważyliśmy się na pyta
nia: a co, gdyby nasza cywilizacja wygląda

• Gdy reżim Łukaszenki 
nakazał bicie  
i torturowanie pokojowych 
demonstrantów, to tylko 
zwiększyło ich determinację  
FOT. SERGEY PONOMAREV/THE NEW YORK 

TIMES
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ła zupełnie inaczej? Co by było, gdybyśmy 
radykalnie przemyśleli kwestię bezpieczeń-
stwa publicznego? Czy skorzystalibyśmy, 
gdyby policja mniej interweniowała w na-
sze życie? Co by się stało, gdybyśmy prze-
kierowali policyjne fundusze i zasoby na 
wsparcie zmarginalizowanych społeczno-
ści, a część obowiązków związanych z eg-
zekwowaniem prawa przerzucilibyśmy na 
pracowników socjalnych? Co gdyby policja 
– instytucja, która straciła nasze zaufanie 
– została zlikwidowana, a jej miejsce zaję-
łaby inna, bardziej odpowiedzialna instytu-
cja? Komu służą policjanci i kogo chronią? 
Czy chronią mnie i ciebie? Czy zamykanie 
ludzi zdaje egzamin? Czy system więzien-
ny kiedykolwiek kogokolwiek zresocjali-
zował? Czy korzystanie z praktycznie dar-
mowej pracy więźniów nie jest formą nie-
wolnictwa? Czy możemy sobie wyobrazić 
świat wręcz bez policji i bez więzień?

Rządy, zwłaszcza autokratyczne i o au-
tokratycznych sympatiach, zawsze nerwo-
wo reagują na odważne, radykalne pomy-
sły polityczne swoich obywateli. Prezydent 
Trump nazwał demonstrantów „terrory-
stami” i powiedział, że trzeba ich „zdomi-
nować”. Prezydent Rosji Władimir Putin 
uważa, że jeśli krytykujesz władzę, to jesteś 
wrogiem państwa i trzeba cię uciszyć.

W mojej ojczyźnie, Rosji, organy ści-
gania od prawie dziesięciu lat zajmują się 
działalnością artystyczno-społeczną Pu-
ssy Riot. Nasze teledyski koncentrują się na 
przemocy policyjnej, ponieważ uważamy, 
że to powszechny problem, który można 
rozwiązać tylko dzięki wspólnym wysiłkom 
aktywistów z całego świata. W lutym 2015 r. 
wydałyśmy naszą pierwszą anglojęzyczną 
piosenkę „I Can’t Breathe” ku pamięci Erica 
Garnera, który został uduszony przez poli-
cjanta z Nowego Jorku rok wcześniej.

W sierpniu rosyjski rząd usiłował zamor-
dować mojego przyjaciela, lidera opozycji 
Aleksieja Nawalnego, podając mu bojowy 

środek chemiczny. Mniej więcej w tym sa-
mym czasie na Białorusi reżim prezydenta 
Aleksandra Łukaszenki, kumpla Putina, na-
kazał aresztowanie, bicie i torturowanie po-
kojowych demonstrantów – co tylko zwięk-
szyło ich determinację. Tak jak na całym 
świecie – kiedy rządy reagują na pokojowe 
demonstracje agresją, opór protestujących 
tylko rośnie. W 2020 r. antyrządowe prote-
sty i masowe ruchy przeciwko przemocy 
policyjnej i policyjnemu państwu wybuchły 
również w Hongkongu, Chile, Libanie, Mek-
syku, w pewnym stopniu także w demokra-
tycznych Wielkiej Brytanii i Francji.

COVID-19 ujawnił słabość światowych 
przywódców i sprowokował nas do zakwe-
stionowania obecnego systemu, w który 
wpisane są nierówności ekonomiczne, ra-
sowe i płciowe. Ponieważ nasze rządy nie 
radzą sobie z pandemią, wielu z nas do-
słownie walczy o ekonomiczne i fi zyczne 
przetrwanie. W Stanach Zjednoczonych 
milionerzy i miliarderzy otrzymali od rzą-
du ogromne ulgi podatkowe, podczas gdy 

wielu zwykłych ludzi zostało pozbawio-
nych dostępu do przystępnej cenowo opie-
ki zdrowotnej lub nie stać ich na opłace-
nie czynszu.

W niektórych wypadkach wirus ograni-
czył nam możliwość protestowania na uli-
cach, ale za to nauczyliśmy się spełniać na-
sze obywatelskie obowiązki w nowy spo-
sób i staliśmy się skuteczniejszymi aktywi-
stami cyfrowymi. 

Pamiętając o możliwych szkodach, ja-
kie media społecznościowe mogą wyrzą-
dzić naszemu zdrowiu psychicznemu i na-
szej tkance społecznej, pracowaliśmy nad 
czymś, co nazywam „higieną interneto-
wą”, czyli opartym na zasadach wykorzy-
staniem narzędzi cyfrowych. Zdjęcia i fi l-
my rozpowszechniane w internecie mają 
moc demaskowania propagandy,  fake new-
sów i arogancji rządzących w prosty i wy-
mowny sposób. Na Białorusi istotną rolę 
w oporze wobec Łukaszenki odgrywa ka-
nał Nexta, emitowany w popularnej aplika-
cji do przesyłania wiadomości Telegram. 
Mediazona, agencja medialna Pussy Riot, 
i kanał Navalny Live na YouTubie sprawia-
ją, że miliony Rosjan dowiadują się o ko-
rupcji, niekompetencji i okrucieństwie 
reżimu Putina.

Nasza przyszłość to wciąż czysta karta. 
Kiedy jako Pussy Riot tworzymy nową mu-
zykę, zadajemy sobie pytanie: jak będzie 
brzmiał obywatelski punk rock w 2030 r.? 
O czym będzie mówić? Wiosną 2021 r. Pu-
ssy Riot wyda swój pierwszy album studyj-
ny „RAGE”. Utwory na płycie odzwiercie-
dlają globalne problemy, takie jak bezpie-
czeństwo publiczne, zdrowie psychiczne 
w opresyjnym państwie i relacje obywate-
li z rządem.

Trwały, zorganizowany, kreatywny, po-
kojowy i mądry aktywizm to krok w kie-
runku zbudowania demokratycznego 
świata – zarówno w 2021 r., jak i w każdym 
kolejnym. +

© 2020 The New York Times Company 
and Nadya Tolokonnikova 

tłum. Maciej Orłowski
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Śmierć George’a Floyda, 
czarnego mężczyzny, 

który został skuty 
kajdankami i uduszony 
przez białego policjanta 
w Minneapolis w maju, 

doprowadziła 
do demonstracji 
na całym świecie

*Nadieżda Tołokonnikowa
– aktywistka, artystka, założycielka 
feministycznego zespołu i kolektywu 
artystycznego Pussy Riot. Jest autor-
ką książki „Read & Riot: A Pussy Riot 
Guide to Activism”

Wreszcie odważyliśmy się 
na głośne pytania: a co, gdyby 
nasza cywilizacja wyglądała 

zupełnie inaczej? Co by 
było, gdybyśmy radykalnie 

przemyśleli kwestię 
bezpieczeństwa publicznego? 
Komu służą policjanci i kogo 
chronią? Czy na pewno mnie 

i ciebie?

FOT. NEIL KRUG

REKLAMA 34061390



14

1 RP

Magazyn Gazety Wyborczej
Czwartek, 31 grudnia 2020

P odczas pandemii ko-
biety łączą po dwa, trzy 
etaty – nic nowego. Mu-
szą godzić codzienną 
pracę w fi rmie z niepro-
porcjonalnym obcią-
żeniem obowiązkami 
rodzinnymi i domowy-
mi. Jak pokazują kolej-
ne sondaże, sytuacja 
szybko się pogarsza.

W dorocznym ra-
porcie na temat ko-
biet w miejscu pra-
cy fi rma konsultingo-
wa McKinsey & Com-

pany i LeanIn.org, organizacja 
non profi t zajmująca się pra-
cą kobiet, opisują pokłosie pan-

demii i towarzyszącej jej rece-
sji w USA – kobiety, zwłaszcza 
kolorowe, częściej tracą zatrud-
nienie, a te, które nadal pracu-
ją, nie mogą liczyć na rozpada-
jącą się infrastrukturę umożli-
wiającą łączenie pracy zawodo-
wej z opieką nad rodziną. Bo np. 
szkoły przestawiły się na zajęcia 
zdalne i hybrydowe, co zmusza 
wiele pracujących matek do łą-
czenia obowiązków dydaktycz-
nych z zawodowymi.

Według raportu co czwarta ko-
bieta w Stanach myśli dziś o wy-
hamowaniu kariery lub porzu-
ceniu pracy. Nie powinno to ni-
kogo dziwić. Takie trendy grożą 
zaprzepaszczeniem dotychcza-

sowych osiągnięć kobiet na ryn-
ku pracy.

LICZBY NIE MÓWIĄ 
WSZYSTKIEGO
Kobiety zmagają się ponadto 
z niewyobrażalnym dotąd stre-
sem. Nawykłe do żonglowania 
wieloma piłkami naraz, teraz jed-
nak ciągle którąś upuszczają, bo 
różne role – zawodowe i opiekuń-
cze – wchodzą w bezpośredni 
konfl ikt godzina po godzinie, mi-
nuta po minucie. Katherine Gold-
stein, która prowadzi podcast „Na 
dwa etaty”, pisze: „Myślę, że mat-
ki potrzebują dziś nowego zagaje-

nia w small talku, zamiast »jak się 
masz« np. »płakałaś dzisiaj?«”.

Po siedmiu miesiącach pan-
demii trzy kobiety, które stra-
ciły w tym roku pracę, mówiły 
szczerze o swoich doświadcze-
niach w podcaście „Women at 
Work” w „Harvard Business Re-
view”, który współprowadzę. Ve-
ronica w zeszłym roku rzuciła 
w końcu projektowanie stron in-
ternetowych, by zająć się swo-
ją wymarzoną terapią manu-
alną. Lubiła to nowe życie, ale 
po wybuchu pandemii studio, 
w którym pracowała, przestało 
działać, więc próbuje wrócić do 
stron internetowych. I po nie-
zbędnej korekcie robi to, co mu-
si, żeby zapewnić sobie utrzy-
manie.

Wypowiedziała się też Emily, 
śpiewaczka, której opera nie dzia-
ła od marca i która nie występu-
je od miesięcy. „W tej walce nie 
chodzi o pracę. Chodzi o sens ży-
cia” – mówi. „Czy wciąż jestem 
śpiewaczką, skoro nie śpiewam?”. 
Dla tych z nas, których tożsamość 
wiąże się nierozerwalnie z pracą, 
brak zajęcia może być egzysten-
cjalnym ciosem. Jak uważa so-
cjolożka Aliya Hamid Rao, „pra-
ca lub jej brak jest koniecznym 
wyznacznikiem wartości moral-
nej człowieka”.

Nasza nowa rzeczywistość jest 
brutalna, ale ma pewne małe plu-
sy. Miliony z nas nie zmagają się 
już z koszmarem codziennego do-
jeżdżania, a zakłady pracy stały 
się znacznie bardziej elastyczne 
– ten trend zapewne się utrzyma.

Nie możemy jednak nie za-
uważyć, że pracujemy dłużej – i że 
nie płacą nam za te nadgodzi-
ny. „Nowa elastyczność” utrudnia 
równoważenie życia zawodowego 
z prywatnym i każe się pogodzić 
z tym, że pewne dawne normy są 
dziś martwe.

CO TO ZNACZY 
„IDEALNY 
ROBOTNIK”
Ideał pracownika, który pracuje 
najwięcej, jest dyspozycyjny i sta-
wia pracę na pierwszym miejscu, 
nigdy nie miał większego sensu 
dla większości pracujących ko-

biet, które zawsze musiały prze-
cież godzić obowiązki zawodowe 
z domowymi.

Jak zauważa Joan C. Williams, 
założycielka Center for WorkLi-
fe Law w Hastings College of the 
Law na Uniwersytecie Kalifornij-
skim, sama koncepcja idealnego 
pracownika opiera się na mode-
lu „żywiciel rodziny albo gospo-
dyni domowa”, który jest reliktem 
czasów, kiedy typowy mężczy-
zna szedł do pracy, a typowa ko-
bieta zajmowała się domem. Wil-
liams dowodzi, że „norma idealna 
stawiała zawsze wyższe wymaga-
nia kobietom, które oprócz pra-
cy miały też obowiązki rodzinne 
i domowe”. I kontynuowała: „Je-
śli nadszedł kiedykolwiek czas, by 
położyć kres przestarzałej kon-
cepcji idealnego pracownika, to 
właśnie teraz”. Amen.

Lepiej rozumiemy też, że na-
sza wartość nie zależy jedynie od 
formalnego zatrudnienia. Szef 
programu „Leadership for the 
21st Century” przy Harvard Ken-
nedy School, Tim O’Brien, zwra-
ca uwagę, że sprowadzając naszą 
tożsamość do ról zawodowych, 
tracimy perspektywę i prawidło-
wy osąd. Pisze: „Sytuacja pogar-
sza się, kiedy utożsamiamy peł-
nioną funkcję z poczuciem wła-
snej wartości, przekonani, że tyle 
jesteśmy warci, ile warta jest na-
sza formalna rola”.

Dla śpiewaczki operowej 
Emily, pozbawionej nagle tego, co 
przez 15 lat było jej życiem, to nie 
jest banalne spostrzeżenie. 

NIE MA POWROTU. 
MOŻE TO I DOBRZE?
Ostatnie miesiące zmusiły wie-
le kobiet do przyjęcia nowej per-
spektywy. Trzeci gość naszego 
podcastu – Lisa z branży opie-
ki zdrowotnej – powiedział: „Kie-
dy uderzył COVID, wszystko sta-
nęło. Wypięłam się z tego kieratu 
i to było faktycznie odświeżające. 
To było trudne, ale dla mnie oso-
biście dobre. Potrafi łam zmienić 
negatywy w pozytywy”.

Także dr Rao dostrzegła 
w swoich badaniach odporność 
i determinację wielu kobiet, któ-
re straciły pracę. Jak powiedzia-
ła, „bezrobocie zmusza je do prze-
myślenia tego, jak chcą wrócić na 
rynek pracy”. „Myślą o powrocie 
na własnych warunkach, na zasa-
dzie: chcę mieć większą kontro-
lę nad tym, co robię. Może otwo-
rzę prywatną praktykę lub zosta-
nę konsultantką i będę pracować 
na własny rachunek?”.

Nie chcę tu malować nazbyt 
różowego obrazu – rok 2020 dał 
nam twardą szkołę. Wiele kobiet 
będzie miało dużo do nadrobienia 
w sensie kariery i wynagrodzenia. 
Mogą nigdy nie odzyskać tego, co 
utraciły. Inne mogą obrać nową, 
ostatecznie bardziej satysfakcjo-
nującą drogę. Tego im życzmy.

Lekcja, jaką wszyscy powin-
niśmy wyciągnąć z kryzysu ro-
ku 2020, to to, że najwyższy czas, 
by kobiety dostosowały oczekiwa-
nia do własnych aspiracji, a nie ja-
kiegoś anachronicznego, narzu-
conego ideału. I żeby pracodawcy 
to uszanowali.

Nie wrócimy do „normalno-
ści”. Pod pewnymi względami to 
dobrze. +

© 2020 The New York Times 
Company and Amy Bernstein

tłum. Sergiusz Kowalski
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 Po wybuchu pandemii 
świat przeszedł na 

obowiązkową pracę 
zdalną. W czerwcu 
pracowało zdalnie 
już około 40 proc. 

Amerykanów

*Amy Bernstein – redaktorka 
„Harvard Business Review”

Co nas nie zabije, 
to nas wzmocni?

Dlaczego pandemia uderza szczególnie w pracujące kobiety.

Amy Bernstein*

RYS. DIANA EJAITA



1 RP REKLAMA 34060151



16

1 RP

Magazyn Gazety Wyborczej
Czwartek, 31 grudnia 2020

K-popowy zespół na szczycie list 
przebojów w USA 
Południowokoreański zespół popowy BTS, 
który od 2013 r. przykuwa uwagę nasto-
latków z całego świata, we wrześniu zajął 
pierwsze miejsce w rankingu singli Hot 100 
magazynu „Billboard” piosenką „Dynami-
te” śpiewaną po angielsku.

Złoto za 2 tys. dol. za uncję
Ponieważ w czasie kryzysu gospodarczego 
wywołanego pandemią inwestorzy szukali 
bezpiecznych lokat, latem złoto osiągnę-
ło rekordową cenę 2 tys. dol. za uncję. 
Również inne metale szlachetne, takie jak 
srebro czy platyna, odnotowały wzrost war-
tości.

Chiny startują z misją na Marsa 
Państwowa China Aerospace and Technology Group 
rozpoczęła w lipcu swoją pierwszą samodzielną misję 
na Marsa nazwaną Tianwen-1. W skład bezzałogowej 
sondy wchodzą łazik, lądownik i moduł przelotowy. 
Sonda ma wylądować na Marsie na początku 2021 r. 
We wrześniu chińska agencja kosmiczna poinformo-
wała o innym osiągnięciu: jej eksperymentalny statek 
kosmiczny wielokrotnego użytku wyleciał na orbitę 
i powrócił bezpiecznie na Ziemię. 

Policja w Hongkongu dokonuje aresztowań 
na podstawie nowego,  
kontrowersyjnego prawa
30 czerwca, niecały dzień po wejściu w życie narzu-
conej przez Pekin ustawy o bezpieczeństwie, lokalna 
policja dokonała na jej podstawie pierwszych aresz-
towań. Demokratyczna opozycja twierdzi, że prawo 
narusza autonomię terytorium i służy rządowi do uci-
szania krytycznych mediów i rozpędzania protestów.

Kobieta na największej 
fali roku 
Brazylijka Maya Gabeira surfo-
wała na największej oficjalnie 
zmierzonej fali roku, stając się 
pierwszą kobietą z tym wy-
różnieniem. Fala u wybrzeży 
Nazaré w Portugalii mierzyła 
22,4 m. Wyczyn Gabeiry został 
potwierdzony przez Światową 
Ligę Surfingu i „Księgę rekor-
dów Guinnessa”.

USA uznały  
rosyjskich rasistów  
za grupę terrorystyczną 
W kwietniu administracja 
Donalda Trumpa uznała 
ultranacjonalistyczny Rosyjski 
Ruch Imperialny za grupę 
terrorystyczną. To pierwszy 
raz, kiedy Biały Dom określił 
tym mianem białych suprema-
tystów.

Louis Vuitton 
wypuszcza 
antywirusową osłonę 
na twarz
Choć w 2020 r. niejeden dom 
mody sprzedawał ochronne 
maseczki, Louis Vuitton jako 
pierwszy wypuścił osłonę 
na twarz z pleksi w ramach 
swojej kolekcji na 2021 r. 
Będzie kosztowała 961 dol. 
i jest oznaczona charaktery-
stycznym logo marki. 

CO NAS CZEKA 
W 2021 R.?
Pierwsza indyjska załogowa 
misja kosmiczna 
W grudniu Indie chcą się stać 
czwartym krajem na świecie 
(po USA, Rosji i Chinach), któ-
ry wyśle w kosmos ludzi. Pro-
jekt o nazwie Gaganyaan opiera 
się na rodzimej technologii i wy-
niesie na orbitę trzech astronau-
tów oraz humanoidalnego robo-
ta. Spędzą tam tydzień.

LGBT w podręcznikach 
szkolnych w Szkocji
Do maja każda szkoła w Szko-
cji włączy wiedzę o społeczności 
LGBT do programu nauczania. 
To pierwszy kraj na świecie, któ-
ry zdecydował się na taki krok. 
Szkocja zalegalizowała małżeń-
stwa osób tej samej płci w 2014 r.

Statek-robot przepłynie 
Atlantyk
Autonomiczny statek badaw-
czy „Mayflower” został zapre-
zentowany światu we wrześniu, 
w 400. rocznicę podróży żaglow-
ca o tej samej nazwie do Nowe-
go Świata z purytanami na po-
kładzie. W kwietniu statek ma 
przejść próby na otwartym mo-
rzu. Będzie to pierwszy w pełni 
zautomatyzowany statek, który 
przepłynie przez ocean.

11

3

2

4

6 75

©
 2

0
20

 T
he

 N
ew

 Y
or

k 
Ti

m
es

 C
om

pa
ny

 a
nd

 T
ric

ia
 T

is
ak

Tł
um

. M
ac

ie
j O

rł
ow

sk
i

8
FO

T.
 V

A
LE

R
IE

 M
AC

O
N

/A
FP

 V
IA

 G
E

TT
Y 

IM
AG

ES
, D

AV
ID

 G
R

AY
/A

FP
 V

IA
 G

E
TT

Y 
IM

AG
ES

, L
A

M
 Y

IK
 F

E
I/

TH
E

 N
E

W
 Y

O
R

K
 

TI
M

ES
, J

O
S

É
 S

A
R

M
E

N
TO

 M
AT

O
S/

TH
E

 N
E

W
 Y

O
R

K
 T

IM
ES

, M
A

R
W

A
 R

A
S

H
A

D
/R

E
U

TE
R

S,
 JA

C
K

S
O

N
 N

JE
H

IA
/R

E
U

TE
R

S,
 

M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
S

O
W

E
 (3

)



17

1 RP

wyborcza.pl/magazyn
Czwartek, 31 grudnia 2020

Wspólne szkolenia niemieckich 
i izraelskich pilotów myśliwców 
W sierpniu Niemcy i Izrael po raz 
pierwszy przeprowadziły wspólne 
ćwiczenia wojskowe na niemieckich 
ziemi i niebie. Odbyły się w krytycznym 
momencie dla niemieckiej armii, która 
się modernizuje oraz zmaga z przeni-
kaniem skrajnie prawicowych ekstre-
mistów do swoich szeregów.

Rak w kości dinozaura 
Naukowcy z Royal Ontario Museum 
i Uniwersytetu McMastera zidentyfiko-
wali kostniakomięsaka – złośliwego raka 
kości – w kości centrozaura, roślinożer-
nego rogatego dinozaura sprzed ok. 76 
mln lat. Według pisma „Lancet Oncolo-
gy” to pierwsza potwierdzona diagnoza 
złośliwego nowotworu u dinozaura.

Papież popiera związki 
partnerskie osób tej 
samej płci
Franciszek I wyraził poparcie 
dla związków cywilnych osób 
tej samej płci – wypowiadając 
się w filmie dokumentalnym 
„Francesco”, którego premiera 
odbyła się w październiku na 
festiwalu filmowym w Rzymie. 
Papież argumentował, że osoby 
homoseksualne „mają prawo 
być w rodzinie”, i nazwał je 
„dziećmi bożymi”.

Transpłciowa burmistrz 
we Francji
Rada liczącego ok. 600 miesz-
kańców miasteczka Tilloy-
-lez-Marchiennes wybrała 
w marcu pierwszą we Francji 
otwarcie transpłciową bur-
mistrz Marie Cau. W swoim 
programie Cau kładzie nacisk 
na zrównoważony rozwój 
i podkreśla, że została wybrana 
ze względu na wyznawane 
przez siebie wartości, a nie 
tożsamość płciową.

Szczegółowe zdjęcia 
powierzchni Słońca 
z teleskopu 
W styczniu astronomowie 
opublikowali jak dotąd naj-
bardziej szczegółowe zdjęcia 
Słońca wykonane przez 
nowy, największy na świecie 
teleskop słoneczny Daniel 
K. Inouye Solar Telescope. 
Znajduje się on na hawaj-
skim wulkanie Haleakalā, 
którego nazwa oznacza 
„dom słońca”.

Czarny fotograf  
robi okładkę „Vanity Fair”
Dario Calmese wykonał zdjęcie aktorki 
Violi Davis, które trafiło na lipcowo-sierp-
niową okładkę słynnego lifestyle’owego 
pisma. Redakcja zdecydowała się na taki 
krok po kontrowersjach wokół zdjęcia 
gimnastyczki Simone Biles, które zostało 
wykonane przez znaną fotografkę Annie 
Leibovitz i znalazło się na sierpniowej 
okładce magazynu „Vogue” (wydawanego 
przez te samo wydawnictwo). Na zdjęciu 
karnacja Biles była jaśniejsza niż w rzeczy-
wistości, co wielu oburzyło.

Meksykański generał 
aresztowany w USA  
za przerzut narkotyków
W październiku gen. Salvador  
Cienfuegos Zepeda, były minister 
obrony Meksyku, został pierwszym  
tak wysokim rangą meksykańskim 
wojskowym aresztowanym  
w Stanach pod zarzutem przemytu 
narkotyków. Cienfuegosa, w latach 
2012-18 członka rządu prezydenta 
Enrique Peña Nieto, zatrzymano, gdy 
wraz z rodziną wylądował w Los An-
geles.

Naukowcy testują narzędzie do edycji genów 
na człowieku
W marcu niewidomy pacjent w USA przeszedł zabieg 
z użyciem narzędzia do edycji genów CRISPR. To pierw-
szy raz, gdy ta technologia została zastosowana na czło-
wieku. W nadziei na przywrócenie pacjentowi wzroku 
lekarze wstrzyknęli do jego oka mikroskopijne krople 
zawierające narzędzie do edycji genów. Pacjent cierpi na 
rzadkie zaburzenie genetyczne: jego organizm nie jest 
w stanie wyprodukować białka, które jest niezbędne do 
przekształcania światła w sygnały wysyłane do mózgu.

Japoński samochód latający
Firma SkyDrive zakończyła w sierpniu pierwszy udany 
publiczny test latającego samochodu. Załogowy po-
jazd o nazwie SD-03 przez cztery minuty krążył wokół 
„poligonu 
doświadczalne-
go” Toyoty, przy 
którym znajdu-
je się centrum 
badawcze firmy. 
SkyDrive zamie-
rza wypuścić 
pojazd na rynek 
do 2023 r. 

rzeczy, 
które 
wydarzył 
się po raz 
pierwszy  
w 2020 
roku
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Odwołany hadżdż 
Arabia Saudyjska ogłosiła w czerwcu, że pielgrzymi 
spoza granic kraju nie będą mogli podróżować do 
Wielkiego Meczetu w Mekce, najświętszego miejsca 
islamu. To pierwsze w historii odwołanie hadżdżu. 
Chociaż wojny, zbrojne bandy i poprzednie plagi 
wielokrotnie uniemożliwiały pielgrzymkę, która 
powtarza się od 632 r., pierwszy raz podróż jest 
niemożliwa z powodu oficjalnego zakazu.
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Tricia Tisak

W Kenii balony 
dostarczają 
internet 
Pierwszy raz 
w historii Afryki do 
dostarczania inter-
netu wykorzystano 
balony wiszące na 
dużych wysoko-
ściach i zasilane 
energią słoneczną. 
Alphabet, spółka 
matka Google’a, 
w lipcu uruchomiła 
w Kenii 35 balonów, 
aby zapewnić moż-
liwość korzystania 
z sieci 4G LTE miesz-
kańcom interioru.8
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Wykorzystanie 
sztucznej inteligencji 
może pomóc wypra-
cować nową, spra-
wiedliwszą umowę 
społeczną. Musimy 
tylko pamiętać, co czyni 
nas ludźmi.

Kai-Fu Lee*

A utomatyzacja, robo-
tyka i technologie 
sztucznej inteligencji 
od lat przejmują nasze 
rutynowe zadania. 
Pandemia gwałtow-
nie nasiliła ten trend 
wynikający z trojakiej 
konieczności – zwięk-
szenia wydajności, 
obniżania kosztów 
i zapewnienia bezpie-
czeństwa. 

Nagle kontakty mię-
dzyludzkie stały się 
niepożądane, a zara-

zem potrzebniejsze niż kiedykol-
wiek. Firmy kurierskie, hydrau-
licy, a nawet niektórzy pracow-
nicy służby zdrowia zachwala-
ją „bezkontaktowe” usługi, a i tak 
wciąż cieszy nas każda okazja do 
wspólnego posiłku lub spotka-
nia twarzą w twarz. Zastanawia-
my się nad przyszłością ekono-
mii sztucznej inteligencji (SI), ale 
wiemy, że rok 2020 dobitnie nam 
przypomniał, jak ważne są wię-
zi międzyludzkie.

Kiedy w 1983 r. zacząłem się 
zajmować SI i starałem się o przy-
jęcie na studia doktoranckie na 
Carnegie Mellon University, opi-
sałem ją jako „ilościowe uję-
cie procesu myślenia, wyjaśnie-
nie ludzkich zachowań” i „ostat-
ni krok” do zrozumienia nas sa-
mych.

W pewnym sensie się myliłem, 
ale miałem też rację. Programy SI 
potrafi ą pod wieloma względami 
naśladować, a nawet przewyższać 
ludzki mózg. Jednak przy okazji 
pozwalają nam naprawdę zrozu-
mieć siebie pod tym względem, że 
uwalniają nas od mechanicznego 
trudu rutynowych zadań, pozwa-
lając się skupić na naszym czło-
wieczeństwie i współczuciu.

Wiemy już, że człowiek utra-
ci wiele zajęć, bo SI wykonuje je 
znacznie lepiej niż ludzie, i to przy 
właściwie zerowych kosztach. Nie 
tylko wygeneruje to olbrzymie ko-
rzyści ekonomiczne, ale też spo-
woduje zwolnienia na bezprece-
densową skalę. W książce „Inteli-
gencja sztuczna, rewolucja praw-
dziwa. Chiny, USA i przyszłość 
świata” (Media Rodzina) oszaco-
wałem, że do 2033 r. SI i automaty 
będą wykonywać 40-50 proc. na-
szych obecnych zadań.

W ramach przygotowań do 
milionów zwolnień i przyuczenia 
personelu do nowych umiejętno-
ści potrzebnych do współpracy 
z SI lub posługiwania się nią jako 
narzędziem proponuję program 
3R – reedukacja, rekalibracja i re-
nesans. 

To element ogromnego wysił-
ku, który pozwoli wyobrazić so-
bie, jak trzeba żyć i pracować, że-
by poradzić sobie z głównym pro-
blemem ekonomicznym naszych 
czasów – rewolucją SI.

Pierwszym, może najłatwiej-
szym zadaniem jest ostrzeżenie 

ludzi na zagrożonych stanowi-
skach i stworzenie dla nich pro-
gramów przekwalifi kowania do 
pracy z SI. Dobra wiadomość jest 
taka, że wielu „ludzkich” umie-
jętności SI nie potrafi  opano-
wać. To kreatywność, wchodze-
nie w inter akcje społeczne, prace 
skomplikowane fi zycznie lub wy-
magające zręczności i oczywiście 
wykorzystywanie narzędzi SI wy-
magających ludzkiej obsługi.

Szkoły zawodowe muszą zmo-
dyfi kować programy nauczania, 
poszerzając zakres kursów za-
pewniających trwałe miejsca pra-
cy. Rządy mogłyby przejąć inicja-
tywę na tym polu, tworząc system 
motywacji i dotacji zamiast wdra-
żanych na ślepo, powierzchow-
nych interwencji ekonomicznych, 

jak bezwarunkowy dochód pod-
stawowy. Także korporacje mo-
gą podejmować działania, ta-
kie jak program „Career Choice” 
fi rmy Amazon, przeznaczający 
przez cztery lata 12 tys. dol. rocz-
nie opłacanym stawką godzinową 
pracownikom, którzy zdobywają 
kwalifi kacje w wymagających za-
wodach, takich jak mechanik sa-
molotowy, projektowanie wspo-
magane komputerowo czy pielę-
gniarstwo.

Bez względu na pandemię 
wraz ze wzrostem bogactwa i dłu-
gości życia rosnąć będzie znacze-
nie i liczba miejsc pracy w sekto-
rze usług skupionych na człowie-
ku, jak np. pielęgniarstwo. Świa-
towa Organizacja Zdrowia prze-
widuje, że do 2030 r. zabraknie 
ok. 18 mln pracowników służ-
by zdrowia potrzebnych do osią-
gnięcia celu ONZ-owskiej agen-
dy zrównoważonego rozwoju, ja-
kim jest zdrowe życie i dobro-
byt wszystkich ludzi. Istnieje pil-
na potrzeba ponownej oceny tych 
ważnych, lecz ciągle niedocenia-
nych, zorientowanych na czło-
wieka ról usługowych pod wzglę-
dem zarówno statusu, jak i wyna-
grodzenia. Te zajęcia będą funda-
mentem nowej ekonomii bazują-
cej na SI.

Przygotowując ludzi do nie-
uchronnego przejścia na gospo-
darkę opartą na SI, musimy też 
przekalibrować wiele współcze-
snych zawodów. SI, podobnie 
jak parędziesiąt lat temu opro-
gramowanie, może wspomagać 
kreatywne myślenie dzięki pra-
cy komputera przetwarzającego 
ogromne masy danych, spraw-
dzania alternatywnych hipo-

tez i optymalizacji wyników. Bę-
dzie nie jedna, uniwersalna SI, 
tylko wiele narzędzi dostosowa-
nych do poszczególnych zawo-
dów i aplikacji. Będzie SI kon-
struująca cząsteczki chemiczne 
dla wytwórców nowych leków, 
SI do planowania reklam i SI we-
ryfi kująca fakty na użytek dzien-
nikarzy.

Łącząc optymalizację z uży-
ciem SI z czynnikiem ludzkim, 
unowocześnimy wiele zawodów 
i stworzymy jeszcze więcej no-
wych. SI podejmie rutynowe za-
dania w tandemie z ludźmi, któ-
rzy będą wykonywać zadania wy-
magające, no cóż, człowieczeń-
stwa. Na przykład podstawowy 
kontakt z pacjentem pozostanie 
domeną lekarzy, którzy jednak 
będą korzystać z diagnostycznej 
SI, by wyznaczyć najlepszą tera-
pię. Zamieni to lekarza we współ-
czującego opiekuna i pozwoli mu 
spędzać więcej czasu z pacjen-
tami.

Tak jak mobilny internet stwo-
rzył np. zawód kierowcy Ubera, 
tak era SI wykreuje zawody, któ-
rych nawet sobie teraz nie wy-
obrażamy. Dzisiaj myślimy już 
o SI w kategoriach inżynierii, ob-
róbki i etykietowania danych 
oraz robotyki. Trzeba zwracać 
uwagę na pojawianie się takich 
funkcji, uświadamiać ludziom 
ich istnienie i organizować szko-
lenia.

Bogate włoskie miasta i kup-
cy fi nansowali renesans tego kra-
ju, miejmy więc nadzieję, że SI za-
inspiruje kolejny. Wraz z przej-
mowaniem przez maszyny wie-
lu obowiązków i zadań SI uela-
styczni tradycyjne schematy pra-

cy, pozwalając zredefi niować po-
żądany stan równowagi między 
życiem zawodowym a prywat-
nym, a także zmodyfi kować ty-
godniowe harmonogramy pracy 
i progi emerytalne. Nowa umowa 
społeczna, dająca ludziom wię-
cej swobody i czasu, umożliwi im 
realizowanie swoich pasji i talen-
tów, uwolni kreatywność, pozwa-
lając, by jak nigdy dotąd kształto-
wali własne kariery.

Malarze, rzeźbiarze i fotografi -
cy będą używać SI do tworzenia, 
eksperymentowania, doskonale-
nia swoich dzieł. Pisarze, dzien-
nikarze i poeci będą korzystać 
z nowych technologii, by podążyć 
w nowych, dotąd nieznanych kie-
runkach. Nauczyciele, uwolnieni 
od uciążliwego wystawiania ocen 
i papierkowej roboty, będą wresz-
cie mogli uwolnić swoją energię, 
by projektować lekcje pobudza-
jące ciekawość, krytyczne myśle-
nie i kreatywność. Programy będą 
uczyć o faktach i liczbach, dzię-
ki czemu nauczyciele zyskają czas 
na rozwijanie inteligencji emocjo-
nalnej uczniów.

Program 3R będzie bezpre-
cedensowym przedsięwzięciem 
ludzkości. Firmy będą musiały 
przekwalifi kować ogromną rze-
szę pracowników. Rządy muszą 
zgromadzić astronomiczne kwo-
ty, by sfi nansować tę transforma-
cję, a szkoły przebudować edu-
kację, aby kształcić kreatywnych, 
prospołecznych, multidyscypli-
narnych absolwentów. Zmieniać 
trzeba wszystko: społeczną ety-
kę pracy, prawa obywateli, za-
kres odpowiedzialności korpora-
cji i rolę rządów.

Technologie SI mają w tym 
wszystkim kluczowe znaczenie. 
Jeśli zrobimy to dobrze, SI wy-
zwoli nas, pozwalając realizować 
nasz przyduszony potencjał. +
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Czym wyróżnia się brytyjski model nauczania w szkolnictwie 
wyższym? Czym różni się od polskiego?
John Dishman: Polski system nauczania różni się od brytyjskiego 
w znaczący sposób. Przede wszystkim w Polsce studiuje dużo 
więcej osób (około 70 procent młodych ludzi), w Wielkiej Brytanii – 
zdecydowanie mniej (50 procent). Na pewno ma na to wpływ fakt, 
że studenci w Wielkiej Brytanii płacą za studia. To też powoduje, 
że brytyjski system na pierwszym miejscu stawia studentów. To oni 
płacą za nauczanie, fi nansują nasze wynagrodzenia, więc regular-
nie weryfi kujemy ich zadowolenie. Co 6 tygodni przeprowadzamy 
wśród studentów badania ankietowe – chcemy wiedzieć, co robimy 
dobrze, a co możemy poprawić. Student to nasz klient – chcemy, 
by oferowane przez nas usługi były dla niego jak najlepsze. Jako, 
że studenci płacą za studia, to nie tylko otrzymują jakość, ale też chcą 
mieć konkretny efekt tych studiów, czyli pracę. Brytyjski model jest 
więc bardzo skoncentrowany na tym, by pomóc studentowi znaleźć 
pracę oraz by od pierwszych swoich dni w nowej fi rmie, był w stanie 
świetnie się w niej odnaleźć. Firmy, z którymi rozmawialiśmy, przed 
wystartowaniem z naszą fi lią we Wrocławiu, często wspominały, 
że z ludźmi tuż po studiach muszą dużo pracować, by stali się oni 
pełnowartościowymi pracownikami. Nasz student, opuszczając 
uczelnię, obok wykształcenia ma wiele umiejętności „miękkich”, 
potrafi  np. pracować i współpracować, przygotować prezentację, wie, 
jak negocjować z pracodawcą, jak wnieść coś cennego do swojego 
teamu, etc. Brytyjski system jest bardziej skoncentrowany na takim 
przygotowaniu niż na akademickiej wiedzy.

Jakie konsekwencje ma dla szkolnictwa brexit?
Nie popieram brexitu – głosowałem przeciw. Przede wszystkim 
brexit może mocno ograniczyć możliwości studentów, a wszystko 
przez koszty, które od 1 stycznia mogą znacząco wzrosnąć. I nie 
chodzi tylko o opłaty za studia, ale także o koszty życia i mieszka-
nia, do�których trzeba dodać choćby wizy. Mogą być to ogromne 
wzrosty – z przykładowych 5 do 50 tys. zł. Przewidujemy, że dla 
wielu studentów taka kalkulacja uniemożliwi studiowanie w Wielkiej 
Brytanii. Nadal jesteśmy uczelnią globalną. Mamy partnerskie kon-
takty z uniwersytetami m.in. w Rosji, na Ukrainie, w Uzbekistanie, 
Kazachstanie, RPA, Meksyku i Chinach. Mamy 15 tys. studentów 
na całym świecie, studiujących na naszych partnerskich uczelniach 
– i zamierzamy tą drogą cały czas podążać.

W obecnej rzeczywistości nie można pominąć tego tematu: 
jak warunki pandemii wpływają na szkolnictwo wyższe, 
na pracę Uniwersytetu Coventry?
Staramy się przekuć tą całą trudną w sytuację w coś dobrego i ko-
rzystnego dla naszych studentów. Początkowo zamierzaliśmy wysłać 
do Polski brytyjskich nauczycieli akademickich. Tymczasem połączy-
liśmy grupy, dzięki czemu w tych samych zajęciach, w tym samym 
czasie mogą uczestniczyć studenci z różnych lokalizacji: z Londynu, 
z północnej Anglii, z Polski. Mamy pracowników wyspecjalizowanych 
w wąskich dziedzinach – dzięki nauczaniu online wszyscy nasi stu-
denci mają kontakt z najlepszymi ekspertami w danym obszarze. 
Prowadzimy zajęcia online – mamy ogromną platformę, którą już 
wcześniej wykorzystywaliśmy do zdalnego nauczania. Posiadamy więc 
zaplecze i doświadczenie w nauczaniu na odległość. Stosujemy tzw. 
nauczanie mieszane, co oznacza, że zajęcia są prowadzone online, 
a także stacjonarnie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, oczywiście 
przy zachowaniu wszystkich warunków bezpieczeństwa. Zmienił się 
sposób, w jaki pracujemy, ale nadal działamy i to bardzo prężnie. 
Wzrosła liczba użytkowników aplikacji Microsoft Teams. Używamy 
także platformy Aula – to jest jak Facebook dla uczelni. Możemy 
pracować tam indywidualnie i grupowo. Studenci są nadal zadowo-
leni, jedynie poczucie izolacji, brak społecznej strony studiowania 
może być problemem i ciągle pozostaje wyzwaniem. Ogromnie 
współczujemy studentom. Jeżeli liczą na studenckie życie, nowe 
znajomości i spotkania, czują się rozczarowani. To już prawie rok, od 
kiedy żyjemy w rzeczywistości zdominowanej przez pandemię. Mamy 
nadzieję, że normalność powróci, a wtedy będziemy kontynuować 
rozwiązania, które okazały się najlepsze. Co ciekawe, pierwsza osoba, 
która została zaszczepiona w Wielkiej Brytanii, mieszka w Coventry.

Co wyróżnia państwa uczelnię? Co czyni ją unikalną w Wiel-
kiej Brytanii?
Uczelnia rozpoczęła działalność w XIX wieku. Jesteśmy drugim 
największym uniwersytetem pod względem liczby studentów 

międzynarodowych, mamy partnerów na całym świecie – w Hong-
kongu, w Chinach, w Dubaju, w Afryce itd. Przez lata, nawet jeszcze 
w latach 70.–80. XX wieku, byliśmy krajem przemysłowym, rywa-
lizowaliśmy brytyjskimi produktami z innymi państwami Europy. 
Uczelnia na to reagowała, oferując kierunki i przedmioty związane 
z gałęziami przemysłu, które dominowały, by przygotowując do 
pracy inżynierów, odpowiedzieć na potrzeby gospodarki. Gdybym 
więc miał wymienić jedną rzecz, która wyróżnia naszą uczelnię, 
powiedziałbym, że jest to od początku aż do dziś przygotowywanie 
studentów do tego, by doskonale odnaleźli się na rynku pracy, bez 
względu na to, jakie w danym momencie na tym rynku są trendy 
czy – jak teraz – trudności.

Z jakich powodów Coventry University wybrał Wrocław?
Miasto, region i kraj to nasz bardzo przemyślany wybór. 
W 2016�roku zaczęliśmy rozglądać się za lokalizacją poza Wielką 
Brytanią. Ważne było dla nas to, by wybrać taki kraj, do którego 
wniesiemy nową jakość i zrobimy coś, czego jeszcze w nim nie 
było. Szybko pomyśleliśmy o Polsce, bo to z Polski mieliśmy i mamy 
wielu studentów, a także silną i liczną społeczność. Wybraliśmy 
się do różnych polskich miast. Kiedy przybyliśmy do Wrocławia, 
spotkaliśmy się z byłym prezydentem Rafałem Dutkiewiczem, 
rozmawialiśmy z pracodawcami, dowiedzieliśmy się, jak wielkie 
sukcesy odnosi miasto w przyciąganiu zagranicznych inwestorów. 
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej wprowadziła nas 
w specyfi kę miasta. Odwiedziliśmy Nokię, Credit Suisse, BNY Me-
lon. Wniosek? To niesamowite, oni wszyscy tu są! Rozmawialiśmy 
z miastem i z biznesem. Wiedzieliśmy, że po skończeniu takiej 
uczelni we Wrocławiu studenci nie powrócą w swoje rodzinne 
strony, ale zostaną i będą się rozwijać, przyczyniając się jednocze-
śnie do rozwoju biznesu i miasta. Chcieliśmy zostać częścią takiej 
społeczności. Wrocław już ma wielu studentów. Miasto cechuje 
ogromna produktywność i dynamiczny rozwój. Naszą obecnością 
odpowiadamy na lokalne potrzeby Wrocławia i Dolnego Śląska. 
Myśląc o Wrocławiu długoterminowo, możemy odnieść sukces, 
ale tylko będąc jego częścią. Kultura biznesu i samego miasta jest 
na bardzo wysokim poziomie. Bez wyjątku wszyscy w Polsce i we 
Wrocławiu byli dla nas serdeczni i pomocni. Spotkaliśmy się z pro-
fesjonalnym i szczerym podejściem, z ogromną cierpliwością wobec 
nas pod każdym względem i w każdej sytuacji, niezależnie od tego, 
czy chodzi o kontakty z miastem, fi rmami, czy ekipą budowlaną.

Na pozytywne relacje ze studentami ma wpływ podejście 
jak do klienta. To zapewne dzięki temu stały się one jedną 
z najwyżej punktowanych cech uczelni.
To, a także wielka elastyczność w takiej choćby sprawie jak ter-
min rozpoczęcia studiów. Przyszli studenci zwykle myślą, czy we 
wrześniu, czy w październiku, a na naszej uczelni tego problemu 
nie ma. Można zacząć studia co 6 tygodni, a nie tylko raz w roku. 
Zaczynasz po świętach czy przed wakacjami – kiedy ci odpowiada. 
Potrzebujesz 120 punktów zaliczeniowych, by przejść na kolejny 
poziom. Wiesz po 6 tygodniach, ile otrzymujesz punktów i na jakim 
etapie jesteś. Nie musisz studiować danych przedmiotów w żadnej 
konkretnej kolejności. To znaczy, że możesz zacząć studiować, kiedy 
chcesz, ukończyć uczelnię bardzo szybko, ale też mieć przerwę, 
kiedy jej potrzebujesz. Dla nas nie ma to znaczenia. Nasi studenci 
pracują – czasem w niepełnym wymiarze czasu, a niekiedy na cały 
etat. Konstruujemy nasze programy w dopasowaniu do ich potrzeb 
i życia. Nie mówimy: „jesteś studentem i masz studiować w taki 
sposób”. To dość unikalne, że studiowanie traktujemy jako jedną 
z wielu części życia.

W jaki sposób dobierane są kierunki na uczelni i jak powstają 
nowe? Co o tym decyduje?
To, co oferujemy, zależy od warunków i okoliczności. Nasze kierunki 
muszą być aktualne i istotne. Jeżeli jedziemy do Wrocławia, a tam 
IT tak prężnie się rozwija, staramy się odpowiadać na to ofertą. 

To�znaczy, że uwzględniamy IT, proponując np. cyberbezpieczeń-
stwo. Próbujemy oferować kierunki, które są perspektywiczne, jeżeli 
chodzi o rozwój gospodarki. By studenci mieli po studiach pracę, 
w potrzebne są im kierunki, na które rynek jest otwarty.

Gdyby pan był obecnie przed wyborem drogi edukacji, dla-
czego wybrałby pan Coventry University i na jaki kierunek 
by się pan zdecydował?
Studiowałbym na Uniwersytecie Coventry Wrocław i wybrałbym 
cyberbezpieczeństwo. Niedawno dowiedzieliśmy się o atakach 
hakerskich na amerykańskie agencje rządowe. Cyberbezpieczeństwo 
to istotny i interesujący obszar dla całego świata.

Jaka będzie przyszłość szkolnictwa wyższego?
Pandemia wymusiła nasze szybsze wejście w przyszłość, do której 
musieliśmy się zaadaptować z dnia na dzień. Już przetestowaliśmy 
to, co miało być naszą rzeczywistością dopiero za pewien czas. 
W przyszłości z pewnością nie będzie tak wielu zajęć w tradycyjnych 
salach jak wcześniej. Dużą część naszej pracy przenieśliśmy online 
i w takim modelu, mniej lub bardziej zmodyfi kowanym, pozostaniemy 
w przyszłości. Ten model nauczania musimy teraz coraz bardziej 
aktywizować i rozwijać. Pandemia pokazała też, że potrzebni są 
nam specjaliści, że to oni zawsze, nawet w trudnych warunkach 
gospodarczych, znajdą pracę. A na kształcenie specjalistów, goto-
wych, by zaraz po studiach lub w ich trakcie, wkroczyć na rynek, 
stawiamy. Ja więc jestem raczej spokojny optymistycznie nastawiony. 
Widzę, że możliwości są coraz większe, a trudną sytuację można 
przekuć w atut.

Brytyjski Uniwersytet Coventry 
i Uniwersytet Coventry Wrocław
Założony w 1843 roku w Wielkiej Brytanii przez przed-
siębiorców i przemysłowców jako Coventry School of 
Design (Coventry Szkoła Projektowania). Obecnie Co-
ventry University Group, do której należy uniwersytet, 
jest globalną instytucją edukacyjną z wieloletnią tradycją 
nauczania, wieloma prowadzonymi badaniami naukowymi 
oraz licznymi partnerstwami z uczelniami, instytucjami 
i biznesem na całym świecie.

Uczelnia jest uznawana za najlepszą w Wielkiej Bry-
tanii w rankingach przygotowywanych przez dziennik 
„The Guardian”. Znajduje się wśród 100 najlepszych 
uniwersytetów w Europie pod względem jakości 
i warunków nauczania oraz w pierwszej europej-
skiej trójce w kategorii relacji ze studentami. Według 
statystyk 97 proc. absolwentów Uniwersytetu Coventry 
znajduje pracę lub kontynuuje edukację w ciągu sześciu 
miesięcy po jej ukończeniu.

Uniwersytet Coventry Wrocław jest pierwszym za-
granicznym uniwersytetem w Polsce. Działa w stolicy 
Dolnego Śląska od września br. Siedziba i kampus 
uczelni zajmują dwa piętra biurowca Centrum Południe 
na wrocławskich Krzykach. Rekrutacja prowadzona jest 
kilka razy w ciągu całego roku. Wszystkie zajęcia odby-
wają się w języku angielskim. Obecnie dostępne są 
kierunki: Aviation Management, Business Manage-
ment and Leadership, Cyber Security oraz Digital and 
Technology Solutions. Rok akademicki można rozpocząć 
w styczniu, na przełomie lutego i marca, w kwietniu, 
czerwcu, we wrześniu lub w listopadzie.

Brytyjska uczelnia otworzyła pierwszy zagraniczny uniwersytet w Polsce

Edukacja, która rozwija studentów, Wrocław i biznes
Pierwszy zagraniczny uniwersytet w Polsce ruszył we Wrocławiu. Kierunki dostosowane do potrzeb biznesu, przygotowanie do�wejścia 
na rynek pracy i elastyczny system nauczania to największe z wielu walorów brytyjskiego Uniwersytetu Coventry.

John Dishman przedstawia Uniwersytet Coventry Wrocław i brytyjski model nauczania.

John Dishman jest Prorektorem Uniwersytetu Coventry oraz 
Dyrektorem Generalnym Grupy Uniwersytetu Coventry.
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Sportowcy, 
wielka gra zaczyna się 

po meczu
Rasizm dotyka wszystkich, 
także sportowców. Dlacze-
go mielibyśmy na ten temat 
milczeć? Dzięki swojej pozycji 
w mediach społecznościo-
wych mamy większą możli-
wość zabierania głosu niż kie-
dykolwiek.

Naomi Osaka* Z amknij się i drybluj”. To właśnie 
usłyszał (od prezenterki Fox News 
Laury Ingraham) koszykarz LeBron 
James, gdy w 2018 r. udzielił wywia-
du stacji ESPN na temat rasizmu, 
polityki i całego mnóstwa prze-
szkód, na jakie natrafi ają czarne 
osoby publiczne w Ameryce. 

Nie trzeba dodawać, że nie po-
słuchał tej rady.

LeBron po raz pierwszy zwró-
cił moją uwagę w 2012 r. On i je-
go koledzy z drużyny Miami Heat 
opublikowali swoje zdjęcia w blu-
zach z kapturem, aby zaprotesto-
wać przeciwko zabójstwu Trayvo-

na Martina. Nieuzbrojony czarny nasto-

latek z Florydy miał na sobie właśnie taką 
bluzę z kapturem, gdy został śmiertelnie 
postrzelony przez George’a Zimmermana, 
członka ochotniczej straży sąsiedzkiej.

W 2014 r. czarny Eric Garner zginął na 
Staten Island, gdy funkcjonariusze zasto-
sowali na nim nielegalną technikę pod-
duszania. Niedługo potem podczas roz-
grzewki przed meczem LeBron zało-
żył koszulkę z napisem: „Nie mogę oddy-
chać” – ostatnimi słowami Garnera, któ-
re zostały uchwycone na nagraniu z in-
terwencji. 

Od tamtego czasu koszykarz wciąż nie 
schodzi z nagłówków gazet. LeBron dys-
ponuje największymi możliwościami głoś-
nego sprzeciwiania się systemowemu ra-

sizmowi, nierówności i brutalności po-
licji. Zarazem jest coraz lepszy na bo-
isku – jakby chciał jakoś wypełnić pust-
kę po naszym wspólnym przyjacielu i le-
gendzie NBA Kobem Bryancie. Wszystko 
to w czasie, gdy w Stanach Zjednoczonych 
dochodzi do masowych ulicznych prote-
stów, pandemia zbiera śmiertelne żniwo, 
a świat sportu odpuścił.

LeBron w swoim wsparciu dla czarnej 
społeczności jest niezmordowany, otwar-
ty i pełen pasji. Zarówno na boisku, jak 
i przy mikrofonie jest po prostu nie do za-
trzymania. W równym stopniu poświęca 
się swojemu rzemiosłu, co swojej społecz-
ności, nawet jeśli musi się zmagać z głę-
boko zakorzenionym zjawiskiem ucisza-
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nia sportowców, którzy nie boją się mówić 
głośno tego, co myślą.

AKTORZY I MUZYCY TAK, 
A MY NIE? DLACZEGO?
Muzycy cały czas śpiewają o ruchach spo-
łecznych, aktywizmie i równości, grając 
koncerty w słusznej sprawie. Aktorzy wy-
rażają swoje opinie i często osobiście po-
pierają kandydatów na stanowiska poli-
tyczne, organizując zbiórki pieniędzy. Od 
przedsiębiorców, pisarzy i artystów wprost 
wymaga się wyrażania opinii na temat naj-
nowszych wydarzeń oraz publicznej obro-
ny swoich poglądów. Jednak gdy sportow-
cy próbują wyrażać swoje opinie, często 
są krytykowani.

Czy ludzie naprawdę postrzegają nas 
tylko przez pryzmat naszej fi zyczności: ja-
ko osoby, które osiągają rzeczy niemal fi -
zycznie niemożliwe i które zabawiają fa-
nów przekraczaniem kolejnych granic cia-
ła? Czy naprawdę nie dociera do nich, że 
ten atletyczny splot mięśni, kości, krwi 
i potu składa się na człowieka, który rów-

nież ma swoje przekonania? Dlaczego 
sportowcy nie mogą mówić o polityce?

Zbyt często spotykamy się z tym przeka-
zem: „Odbijaj piłkę. Strzel gola. Zamknij się 
i drybluj”.

Ale bez względu na to, czego akurat do-
tyczy dyskusja, zawsze pomija się najważ-
niejsze: kiedy nie gramy, mieszkamy w tym 
samym kraju, co wszyscy inni. I jak może 
zaświadczyć wielu dzisiejszych sportow-
ców, jesteśmy narażeni na te same niespra-
wiedliwości i nierówności, które sprawia-
ją, że z rąk policji giną podobni do nas lu-
dzie, którzy jednak nie cieszą się podobną 

sławą i wsparciem ze strony systemu. Za-
pytajcie koszykarza Sterlinga Browna, któ-
ry oberwał od policji paralizatorem, lub 
mojego kolegę z kortu Jamesa Blake’a, któ-
ry przed hotelem w Nowym Jorku został 
rzucony na ziemię i leżał skuty kajdankami 
przez 15 minut (funkcjonariusze tłumaczyli 
się później, że „pomylili go z kimś innym”). 
To, że jesteśmy sportowcami, nie oznacza, 
że żyjemy na innej planecie, ani tym bar-
dziej nie zobowiązuje nas do trzymania ję-
zyka za zębami.

Sport nigdy nie był apolityczny i do-
póki będą uprawiać go ludzie, nigdy taki 
nie będzie.

DŁUGI MARSZ

Muhammad Ali przez dziesięciolecia był 
rzecznikiem czarnej społeczności – nawet 
po skazaniu go na pięć lat więzienia za od-
mowę służby wojskowej z powodu prze-
konań religijnych. Na igrzyskach olimpij-
skich w Meksyku w 1968 r. Tommie Smith 
i John Carlos zostali wygwizdani, gdy sto-
jąc na podium, unieśli pięści odziane 
w czarne rękawiczki (symbol amerykań-
skiego ruchu Black Pride), a gdy wrócili 
do Stanów, opinia publiczna i media zmie-
szały ich z błotem.

Colin Kaepernick zaryzykował karie-
rę, gdy ukląkł podczas hymnu narodowe-
go przed meczem NFL, i być może już ni-
gdy nie zagra w tej lidze. Megan Rapinoe, 
futbolowa mistrzyni świata, jest też aktyw-
ną działaczką ruchu LGBT i sprzeciwia się 
nierówności płac, nawet jeśli oznaczało to 
odmowę wizyty u Trumpa w Białym Do-
mu. Venus Williams zrobiła więcej, niż są-
dzi większość osób, aby kontynuować dzie-
dzictwo Billie Jean King w walce o równo-
uprawnienie kobiet w tenisie. Niespełna 
17-letnia Coco Gauff jest bardzo aktywna 
w internecie – publicznie i z pasją popiera 
ruch Black Lives Matter.

Jednak mimo tych wszystkich postę-
pów nadal czuję, że jako sportowcy mamy 
przed sobą długą drogę.

Dzisiaj, dzięki występom w telewizji 
i naszej pozycji w mediach społecznościo-
wych, mamy więcej możliwości zabierania 
głosu niż kiedykolwiek. Z mojego punktu 
widzenia oznacza to również, że spoczywa 
na nas większa odpowiedzialność. Ja nie 
zamierzam „zamknąć się i dryblować”. +

© 2020 Naomi Osaka
tłum. Maciej Orłowski
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Pod presją zawodników 
i fanów zespoły 

z najważniejszych lig 
sportowych w USA odwołały 
mecze i treningi w proteście 

przeciwko rasizmowi 
i brutalności policji

*Naomi Osaka – japońska tenisistka, 
zwyciężczyni US Open (dwukrotnie) 
i Australian Open

Sport nigdy nie był apolityczny 
i dopóki będą uprawiać go 
ludzie, nigdy taki nie będzie

• Uczestnik demonstracji przeciwko ra-
sizmowi i brutalności policji w Waszyng-
tonie. Na jego masce widać gracza NFL 
Colina Kaepernicka, który swój protest 
w tej samej sprawie okazywał, przy-
klękając podczas wykonywania hymnu 
narodowego przed meczami, a dziś jest 
z tego powodu graczem bez kontraktu 
w lidze FOT. ROBERTO SCHMIDT/AFP VIA GETTY IMAGES
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Przygotowując opracowanie dla czytelników Gazety Wyborczej i New York 
Timesa pytamy przedstawiciela organizacji ekologicznej „Jak żyć w 2021 
roku?”. Epidemia COVID-19 pokazała przecież, że nasza przyszłość jest 
niepewna. Z dnia na dzień tracimy dostęp do kultury, rekreacji a nawet 
pracy. Doświadczamy zakazów przemieszczania się a energia jest już 
tak droga, że mocniejsza zima upowszechni w Polsce biedę, a wśród 
tych, których nie będzie stać na ogrzewanie zwiększy liczbę zachorowań 
z powodu przebywania w zbyt niskich temperaturach.

Krzysztof Woźniak z Polskiego Forum Klimatycznego odpowiada:
„Sytuacja energetyczna Polaków, szczególnie dotycząca ogrzewania, 
jest rzeczywiście zagrożona. Przyczyną jest polityka antysmogowa 
prowadzona pod dyktando aktywistów antysmogowych. Ich pomysły 
są często sprzeczne z wiedzą naukową. Zdarza się, że są niezgodne 
z ekologicznymi dyrektywami oraz prawem unijnym. Nietrudno też 
zaobserwować, że nasz kraj, pod względem źródeł ogrzewania, 
prowadzony jest w zupełnie innym kierunku niż rozwinięte państwa 
Unii Europejskiej. Przykładem wdrożenia nieekologicznych przepisów 
jest krakowski zakaz używania paliw stałych z zeszłego roku, znany 
również jako CRACOW-19. Zakazują one ogrzewania odnawialną 
biomasą w nowoczesnych kominkach czy kotłach pelletowych, 
bo nie odróżniają ich od urządzeń starych i trujących. Kraków 
powszechnie dopłaca do urządzeń na kopalny gaz ziemny a nakazuje 
usuwać spełniające europejskie normy ecodesign biomasowe 
urządzenia grzewcze. Jest to tzw. „ustawowe niszczenie klimatu” 
wprowadzone bez żadnych badań naukowych pokazujących, że 
ograniczenie ogrzewania biomasą w niekopcących, nowoczesnych 
piecach, kominkach czy kotłach ecodesign miałoby w Krakowie 
zauważalny wpływ na zanieczyszczenie powietrza, że miałoby 
jakikolwiek sens. Jednocześnie aktywiści antysmogowi i wsłuchani 
w nich urzędnicy ignorują sens edukacji o prawidłowym spalaniu, 
która doraźnie potrafi zlikwidować 50-80% emisji pyłów PM oraz do 
90% BaP z „kopciuchów” do czasu wymiany wszystkich urządzeń 
na nowoczesne. Wygląda to tak jakby pilnowali smogu, jakby on był 
im do czegoś potrzebny, bo przecież taka edukacja jest prowadzona 
na szeroką skalę na przykład w Szwajcarii. CRACOW-19 to działania 
odwrotne niż praktykowane w Wiedniu czy Paryżu, gdzie zabrania się 
używania gazu ziemnego a dotuje się urządzenia grzewcze na drewno, 
brykiet i pellet. CRACOW-19 to również brak spodziewanego efektu, 
co cała Polska obserwuje niejednokrotnie na mapach smogowych 
jako czerwoną-trującą kropkę.

Wygląda też na to, że krakowskie niebezpieczeństwo zmutowało 
i objawiło się w ogólnopolskim Programie Czyste Powietrze (PCP). Tam, 
na stronie 14 regulaminu, znajduje się zapis, że posiadacz dostępu do 
gazu ziemnego dostanie dofinansowanie na urządzenie do używania tego 
kopalnego paliwa ale nie otrzyma ani złotówki, gdyby chciał zainstalować 
urządzenie na drewno czy pellet – odnawialne źródła energii (OZE). Jest 
to znowu „ustawowe niszczenie klimatu” z tym, że bardziej zjadliwe, 
znacznie szybciej rozprzestrzeniające się w całym kraju.

Jak tu żyć gdy wiadomo również, że opisane działania CRACOW-19 czy 
PCP będą również jedną z przyczyn konieczności płacenia przez Polskę 
kar unijnych za niespełnienie celu osiągnięcia określonych poziomów 
wykorzystania OZE.

Jedynym rozwiązaniem jest zwrot ku nauce i czerpanie z doświadczeń 
od naszych rozwiniętych sąsiadów. To się na szczęście w Polsce 
zaczyna dziać. W ogrzewaniu szczególnie ważne jest przywrócenie 
pierwszoplanowej roli biomasie drzewnej, bo jest to paliwo tanie, 
powszechnie dostępne, odnawialne i najczęściej powstające w ramach 
recyklingu! Sporo mówią o tym naukowcy podczas organizowanych 
przez PFK konferencji czy innych opracowaniach naukowych lub 
medialnych: prof. Tadeusz Juliszewski z Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, ekonomiści – prof. Kazimierz Górka czy dr hab. inż. Marcin 
Łuszczyk, specjaliści od ochrony środowiska i energetyki – dr hab. inż. 
Robert Kubica, dr inż. Tomasz Mirowski oraz dr inż. Krystyna Kubica.

Na szczęście uaktywniła się również polska branża produkująca urządzenia 
grzewcze na biomasę spełniające normy ecodesign oraz producenci no-
woczesnych kominów a kominiarze pokazują ekologiczne zacięcie.

Rekomendacją PFK na 2021 rok jest zwrot ku ogrzewaniu polskim 
OZE, jakim jest biomasa drzewna, za pomocą nowoczesnych pieców, 
kominków i kotłów, co pozwoli Polakom poczuć się bezpiecznie. Ze 
świadomością, że mają paliwo tanie, neutralne dla klimatu i zawsze 
dostępne.”

Czy Polska jest na to gotowa? Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
“Kominki i Piece” skupia doświadczonych producentów, importerów, 
sprzedawców i wykonawców urządzeń opalanych najtańszym 
i najbardziej przewidywalnym OZE – biomasą – drewnem opałowym, 
brykietami i peletami. Należymy do Europejskiego Zrzeszenia 
Stowarzyszeń Branży Zduńskiej VEUKO. Dajemy pracę wielu tysiącom 
osób. Występujemy również w imieniu właścicieli kominków i pieców, 
którzy zaufali naszej rzetelności i docenili zdrowotne, ekologiczne 
i ekonomiczne zalety drewna opałowego oraz jego znaczący wpływ na 
ochronę klimatu i środowiska.

Dostępne na polskim rynku tzw. “ogrzewacze pomieszczeń”, pod 
względem czystości spalania drewna spełniają dyrektywę Ekoprojektu 
już od kilku lat, niektóre również znacznie ostrzejsze normy. Dotyczy to 
zarówno polskich, jak i zagranicznych urządzeń, które są doskonalone 
zgodnie z najnowszymi prawnymi i naukowymi uwarunkowaniami dla 
ekologicznych procesów spalania drewna.

Efektywne urządzenie, odpowiednie paliwo i świadomy, wyedukowany 
użytkownik to gwarancja niskoemisyjnego ogrzewania drewnem. 
Młode pokolenie Polaków przywiązuje coraz większą wagę do kwestii 
ochrony środowiska, o istotnej roli edukacji w tym zakresie przekonały 
się już inne kraje europejskie, a my podążamy ich śladem.

Mamy więc w naszym kraju gotowe zaplecze do działań proklimatycz-
nych, opartych o tanią i dostępną energię, co daje możliwość takiej 
transformacji energetycznej. Warto włączyć się w kampanię edukacyjną 
„Drewno Pozytywna Energia” na stronie www.OgrzewamyDrewnem.pl

W imieniu Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia „Kominki i Piece” życzę 
Państwu bezpiecznego roku 2021 
– Piotr Batura – Prezes.

2021 – Biomasa kluczem do bezpieczeństwa energetycznego
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P andemia koronawiru-
sa i powiązany z nią 
kryzys odbiły się na 
najgorzej opłacanych 
pracownikach, którzy 
już wcześniej zmagali 
się z wieloma proble-
mami. Ujawniło to 
rosnące nierówności 
w wielu miejscach zglo-
balizowanego świata 
– a szczególnie w prze-
myśle modowym.

Ta branża opiera się 
na wyzysku taniej siły 
roboczej, a taki kryzys 

jak obecny tylko to pogłębia. Po 
ostrzeżeniach Banku Światowego, 
że do końca 2021 r. nawet 150 mln 
ludzi może popaść w skrajne ubó-
stwo z powodu COVID-19, nie 
można tego dłużej ignorować.

Na początku 2020 r., kiedy ko-
ronawirus zaczął się rozprzestrze-
niać, a kolejne lockdowny dopro-
wadziły do spowolnienia gospo-
darczego, miliony źle opłacanych 
pracowników branży odzieżowej 
w krajach rozwijających się znala-
zło się w potrzasku. Gdy łańcuchy 
dostaw w przemyśle modowym 
uległy zerwaniu, płatności zostały 
zamrożone, a zamówienia anulo-
wane, właściciele fabryk w Wiet-
namie, Kambodży, Indiach czy 
Bangladeszu zaczęli odsyłać swo-
ich pracowników do domów bez 
wynagrodzenia. W czasie bezpre-
cedensowego kryzysu zdrowotne-
go miliony ludzi zostały pozosta-
wione same sobie.

UJGURZY SZYJĄ 
W OBOZACH PRACY
Działacze na rzecz praw człowie-
ka zwracają także uwagę na ro-
lę przemysłu modowego w napę-
dzaniu represji – np. wobec lud-
ności ujgurskiej w chińskiej pro-
wincji Sinkiang.

Ujgurzy, największa muzuł-
mańska mniejszość etniczna 
w kraju, znaleźli się na celowni-
ku partii komunistycznej; co naj-
mniej milion osób zostało za-
trzymanych, zmuszonych do po-
rzucenia tradycyjnego stylu ży-
cia i wykorzystanych przy pra-
cy przymusowej. Według raportu 
Australijskiego Instytutu Polityki 
Strategicznej w latach 2017-19 co 
najmniej 80 tys. mieszkańców 
Sinkiangu zostało wysłanych do 
niewolniczej pracy w fabrykach 
rozsianych po całych Chinach, 
gdzie znajdowali się pod sta-
łym nadzorem.

Wygląda na to, że proce-
der był kontynuowany również 
w 2020 r., i to pomimo kryzysu 
COVID-19. W lipcu koalicja orga-
nizacji międzynarodowych o na-
zwie End Uyghur Forced  Labour 
ujawniła, które marki modowe 
korzystają na pracy przymusowej 
Ujgurów – ok. 85 proc. chińskiej 
bawełny (czyli niemal 20 proc. 
światowych zasobów) pochodzi 
właśnie z Sinkiangu.

Wykorzystywani są nie tyl-
ko azjatyccy robotnicy odzieżo-
wi. Londyński „The Sunday Ti-
mes” ujawnił w lipcu, że pracow-
nicy fabryki w Leicester, produ-
kującej ubrania dla sieci Boo-
hoo, zarabiali zaledwie 3,50 fun-
ta za godzinę (ok. 17 zł). W Wiel-
kiej Brytanii płaca minimalna dla 
osób powyżej 25. roku życia wy-
nosi obecnie 8,72 funta za godzi-
nę (ok. 42 zł).

Według organizacji non pro-
fi t Labour Behind the Label, któ-
ra prowadzi kampanię na rzecz 
praw pracowników, kilka fabryk 
w Leicester działało pomimo pan-
demii, a pracownikom nie zapew-
niono warunków do przestrzega-
nia zasad dystansu społecznego. 
Ludzie musieli chodzić do pracy 
nawet po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku testu na koronawirusa.

Ogólnie rzecz biorąc, najgorzej 
opłacani pracownicy nie mogą 
się spodziewać niczego dobrego, 
zwłaszcza że świat wciąż zmaga 
się ze śmiertelną epidemią. Bada-
cze z Imperial College London do-
wodzą w swoich badaniach, dla-
czego w krajach o niskich docho-
dach osoby najuboższe są dużo 
bardziej narażone na śmierć z po-
wodu COVID-19 niż reszta społe-
czeństwa.

W 2016 r. na Voices, spotka-
niu innowatorów z branży modo-
wej, holenderska trendsetterka Li 
Edelkoort zapytała: „Jak to możli-
we, że ubranie jest tańsze niż ka-
napka? Jakim cudem produkt, 
który trzeba zasiać, wyhodować, 
zebrać, przeczesać, prząść, dziać, 
ciąć, szyć, wykańczać, obdruko-
wać, zaetykietować, opakować 
i przetransportować, kosztuje kil-
ka euro?”.

Od tamtego czasu wciąż po-
wtarzam sobie to pytanie.

ILE NAPRAWDĘ 
KOSZTUJE LUKSUS 
Przemysł bawełniany, tekstylny 
i odzieżowy był związany z wy-
zyskiem siły roboczej na dłu-
go przed ujawnieniem przez 

COVID-19 trawiącej go zgnili-
zny. Branża modowa od daw-
na jest częścią systemu, któ-
ry w imię maksymalizacji zy-
sków płaci ludziom na pery-
feriach zachodniej cywiliza-
cji stawki poniżej minimum eg-
zystencji. Ten model bizneso-
wy, skupiający się na sprzedaży 
masy ubrań po niezrównowa-
żonych cenach, jest coraz więk-
szym obciążeniem dla tych, któ-
rzy je tworzą.

Weźmy dla przykładu Bangla-
desz, gdzie w przemyśle odzie-
żowym pracują 4 mln obywate-
li. Wielu z nich zarabia niewie-
le więcej niż ustaloną przez rząd 
płacę minimalną: miesięcznie 
równowartość ok. 350 zł. Eks-
perci twierdzą, że do minimalnie 
godnego życia potrzebują dwa ra-
zy tyle.

Nawet najsłynniejsze marki 
modowe uczestniczą w wyzysku. 
Dior czy Saint Laurent często ko-
rzystają z usług podwykonawców 
w Indiach przy produkcji skom-
plikowanych haftów i ozdób, aby 
zaoszczędzić na kosztach. Wyso-
ko wykwalifi kowani rzemieślnicy 
zatrudnieni do wykonania tej pra-
cy otrzymują za nią uwłaczające 
pieniądze. A fi rmy modowe czę-
sto dokonują końcowej obróbki 
odzieży w Europie, dzięki czemu 
na swoich etykietkach mogą na-
pisać „Made in Italy” czy „ Made 
in France”.

Mówi się, że prawda o czło-
wieku wychodzi na jaw w mo-
mencie próby. To samo moż-
na powiedzieć o światowym 
przemyśle modowym wartym 
2,5 bln dol. Pandemia doprowa-
dziła do znacznego spadku przy-
chodów, fali wniosków o upa-
dłość wśród detalistów i nie-
pewności wśród konsumen-
tów. Wspólny raport The Busi-
ness of Fashion i McKinsey & 
Company alarmuje, że do koń-
ca roku branża skurczy się nawet 
o 30 proc.

Czy świat mody jest w stanie 
się zreformować? Branża musi 
przede wszystkim zaakceptować 
fakt, że współtworzy model biz-
nesowy, który opiera się na wy-
zysku. Chodzi nie o to, by anulo-
wać teraz kontrakty, przenieść 
produkcję z powrotem na Zachód 
i zastąpić ludzi robotami. Ra-
czej o to, aby przeznaczyć znacz-
ne środki na poprawę warunków 
pracy najważniejszych pracow-
ników sektora – ludzi, którzy wy-
twarzają nasze ubrania. Firmy 
modowe nie mogą o nich zapomi-
nać, jeśli chcą zwalczyć trawiącą 
je chorobę. +

© 2020 The New York Times 
Company and Imran Amed 

tłum. Maciej Orłowski

Jakim cudem 
sukienka 

jest tańsza niż 
kanapka?

PUNKT 
ZWROTNY 

Pandemia wpędziła 
w kryzys światowy 

przemysł mody wart 
2,5 bln dol. Zachodnie 
sieci musiały zamykać 
swoje sklepy, zwalniać 

ludzi, a wiele z nich 
ogłosiło upadłość. 
To egzystencjalne 

zagrożenie 
dla milionów 
pracowników 

przemysłu odzieżowego 
na całym świecie

*Imran Amed – założyciel 
i dyrektor generalny organizacji 
The Business of Fashion

Nagle świat ujrzał, jak 
bardzo przemysł modowy 
opiera się na wyzysku. 
Ta branża już nie może 
dłużej ignorować swojego 
najważniejszego ogniwa: 
ludzi, którzy wytwarzają 
nasze ubrania.

FOT. MUNIR UZ ZAMAN/AFP VIA GETTY IMAGES
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Nigdy za późno na ratunek
Wykorzystuję modę, by wciągać ludzi 
do polityki. Jeśli nie będą świadomi 
politycznych mechanizmów, to niby 
jak uratujemy świat? – pyta legendarna 
projektantka mody i przedsiębiorczyni.

Vivienne Westwood

O DZIAŁANIU
Od początków punka w latach 70. byłam 
aktywistką, a dziś już wszyscy powinni 
wiedzieć, że niekontrolowany kapitalizm 
łączy się z okrucieństwem. W mediach 
społecznościowych przebieram się co ty-
dzień na moje piątkowe wystąpienia, że-
by wykorzystując modę, wciągać ludzi do 
polityki. Jeśli nie będą świadomi politycz-
nych mechanizmów, to niby jak uratujemy 
świat przed złem i zmianami klimatu? Po-
lityk dziś to dla mnie ktoś, kto ma umiejęt-
ność ignorowania cierpienia. Korupcja ma 
zasięg globalny, a kapitalizm jest zepsuty. 
Jest tylko jedno wyjście: zastąpmy go spra-
wiedliwszym podziałem dóbr. Rządy mu-
szą być opiekunami Ziemi, Ziemia nie po-
winna być własnością prywatną. Trzeba się 
kierować maksymą: „Co dobre dla plane-
ty, jest dobre dla gospodarki”. Nigdy na od-
wrót.

O PANDEMII I SZTUCE
Najbardziej podczas lockdownu brakowało 
mi muzeów, galerii i teatru – a one są kwin-
tesencją działającej kultury.

Zeszłej zimy wybrałam się specjalnie 
do Wiednia, żeby zobaczyć trzy wystawy 
trzech wielkich mistrzów: Jana van Eycka, 
Caravaggia i Albrechta Dürera. Każdy ob-
raz to szok, jakbym nigdy wcześniej nie wi-
działa czegoś takiego.

Płótno Caravaggia z 1607 r., na którym 
Dawid trzyma w wyciągniętej ręce głowę 
Goliata – takiej witalnej siły brakuje dziś 
wielu. „Autoportret nago” Dürera czarnym 
tuszem na zielonym papierze – niemiec-
ki mistrz widzi siebie w lustrze, naga praw-
da! „Madonna przy fontannie” van Eycka 
– Dziewica przytula synka do policzka, a on 
obejmuje ją za szyję – wygięcie rąk marsz-
czy mu skórę na plecach. Czasem przed za-
śnięciem myślę o tym obrazie – absolutny 
pokój na ziemi.

Pandemia każe nam wracać do tego, co 
mamy. Dla mnie sztuka trwa w bezczasie, 
zatrzymuje zegar. A ta wielka jest tak samo 
aktualna dziś jak wtedy, kiedy powstawała.

O ZMIANACH KLIMATU
Jeśli ludzkość nie zmieni paradygmatu 
własnego rozwoju, grozi nam masowe wy-
mieranie. Zmiany klimatyczne osiągną 
punkt krytyczny. Dlatego założyłam Rewo-
lucję Klimatyczną – żeby łączyć działanie 
z organizacjami non profi t. Chcemy mó-
wić wreszcie jednym głosem. Stworzyłam 
wiele grafi k promujących tematy politycz-
ne i ekologiczne, które zamieniłam w ta-
lię kart. Na tych kartach jest odpowiedź 
jak w tarocie, gotowa strategia ratowania 
świata – kupujmy mniej, wstrzymajmy do-

płaty do rybołówstwa przemysło-
wego, lepiej kształćmy dzieci itd. 
Istnieje konieczność odejścia od 
kapitalizmu w stronę czegoś, co na-
zywam Ziemią Niczyją – wizji świa-
ta, w którym nikt nie posiada ziemi 
na własność.

O ZRÓWNOWAŻONYM 
ROZWOJU
Zmniejszenie spożycia, surowce wtór-
ne, recykling. Sam recykling nie spo-
wolni zmian klimatu, ale redukcja 
spożycia i wykorzystanie surowców 
wtórnych dadzą realny efekt. Mniej ku-
puj, wybieraj z głową, spraw, by rze-
czy były trwałe, liczy się jakość, nie ilość 
– to chyba jedna z najważniejszych rze-
czy, jakie kiedykolwiek powiedziałam. 
Nosi się teraz powszechnie tanie sporto-
we szmaty wytwarzane na masową ska-
lę w azjatyckich szwalniach wykorzystu-
jących tanią siłę roboczą. Musimy wrócić 
do trwałej odzieży wysokiej jakości. Nasze 
konsumenckie wybory mogą mieć wpływ 
nie tylko na branżę modową.

O NAUKACH Z HISTORII
Dla Arystotelesa szczęście to wykorzysta-
nie własnego potencjału. Wykorzystując 
go, stajemy się tym, kim jesteśmy – jak żo-
łądź, z którego wyrasta dąb. Tym jest dla 
mnie czytanie – odnajdujesz siebie, bo 
zapominasz o sobie, wcielając się w ko-

goś innego. To skondensowana forma an-
gażowania się w sprawy świata i odkrywa-
nia ludzkiej natury. Dostajesz od świata 
to, co mu wcześniej dałeś. Założyłam klub 
książki Intellectuals Unite, żeby propago-
wać czytelnictwo. Czytanie gazet, bycie na 
bieżąco to jedno, ale potrzebujemy też lite-
ratury, która daje wgląd w minione epoki. 
Jesteśmy zbudowani z przeszłości, nie zro-
zumiemy świata, nie wiedząc, co wydarzy-
ło się przed nami. +

© 2020 The New York Times Company and 
Vivienne Westwood 
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Świat potrzebuje 
sekretarzy ds. żywności

Posiłek to coś znacz-
nie więcej niż suma 
jego składników. W 
czasach kryzysu to do-
wód na to, że ktoś się 
o ciebie troszczy.

José Andrés*

J ako kucharz wychodzę 
z założenia, że żaden 
człowiek nie powinien 
być głodny. Kiedy więc  
w USA po raz pierwszy 
wprowadzono obostrzenia 
w związku z koronawiru-
sem, mój zespół z World 
Central Kitchen – globalnej 
społeczności kucharzy i ak-
tywistów żywieniowych 
– na serio pomyślał o tych, 
którym z powodu kryzysu 
COVID-19 w oczy zajrzało 
widmo głodu.

Nie trzeba być geniu-
szem, żeby zlokalizować takie 
osoby. Najbardziej ucierpiały spo-
łeczności, które już wcześniej były 
najbiedniejsze. Weźmy np. rezer-
wat Nawahów na zachodzie Ame-
ryki, który jest większy od Kasty-
lii, ale dla wielu Amerykanów jest 
tylko białą plamą na mapie. Na-
wahowie nazywają swoją ziemię 
Dinétah – dosłownie „wśród lu-
dzi”. Do połowy maja pandemia 
nie tylko była „wśród nich”, ale 
wręcz wskaźnik infekcji był tam 
najwyższy w kraju. Podobnie jak 
w przypadku innych ognisk koro-
nawirusa nie był to przypadek. Co 
trzecie gospodarstwo domowe na 
terytorium Nawahów nie ma do-
stępu do bieżącej wody, a prawie 
połowa rodzin żyje na granicy 
ubóstwa lub poniżej niej.

W Fort Defi ance w Arizonie 
nasz zespół przygotowywał co ty-
dzień ponad 1,5 tys. paczek żyw-
nościowych dla rodzin. Wśród 
pracowników byli miejscowi stu-
denci, tacy jak Sophia Ynzun-
za z wydziału psychologii na 
Uniwersytecie Arizony w Tuc-
son. Szybko odkryła, że ta pra-
ca to coś znacznie więcej niż spo-
sób na dorobienie kilku dolarów. 
„Jedzenie to dla moich ludzi sy-
nonim natury. Jedzenie to mi-
łość. Aby przeżyć, musisz jeść” 
– mówiła mi. 

Posiłek to coś znacznie więcej 
niż suma jego składników. W cza-
sach kryzysu to dowód na to, że 
ktoś się o ciebie troszczy. W spo-
kojniejszych czasach wspólne po-
siłki jednoczą rodzinę i przyja-
ciół. Mogą sprawić, że będziemy 
zdrowsi lub – jeśli są do kitu – wy-
wołać chorobę. O tym, co znaj-
dzie się na talerzu, niby decyduje 
kucharz, ale najpierw także poli-
tycy i wielki biznes.

Ten rok przypomniał nam 
o wielu rzeczach, o których zapo-
mnieliśmy lub które zlekceważy-
liśmy. 

Opiszę przykład Ameryki, któ-
ry dobrze znam. Wraz z lockdow-
nem załamaniu uległ nie tylko 
nasz dotychczasowy styl życia, ale 
także nasza gospodarka żywie-
niowa. Zamknięte zostały restau-
racje i hotele, a łańcuch dostaw 
żywności został przerwany. Su-
permarkety z wielkim trudem do-
woziły żywność do domów, a rol-
nicy w tym czasie musieli nisz-
czyć swoje uprawy i zabijać zwie-
rzęta. Setki tysięcy niewyklutych 
kurzych jaj, miliony litrów mleka, 
miliony kilogramów ziemniaków 
– wszystko to poszło na przemiał 
z powodu niedostatków logistyki.

Eksperci alarmowali o błędach 
amerykańskiej polityki żywno-
ściowej długo przed pojawieniem 

się koronawirusa. Pandemia spra-
wiła, że te braki zobaczyła resz-
ta świata.

W amerykańskim rządzie nie 
ma żadnego ministra, który byłby 
kompleksowo odpowiedzialny za 
politykę żywnościową – patrząc 
na nią pod kątem sytuacji kryzy-
sowych, bezpieczeństwa narodo-
wego, polityki gospodarczej, zdro-
wia publicznego i rolnictwa.

Nie chodzi tylko o to, że mamy 
źle rozłożone priorytety: żywność 
w ogóle nie jest dla rządu prio-
rytetem. Bardziej troszczymy się 
o paliwo napędzające nasze sa-
mochody niż o paliwo wprawiają-
ce w ruch nasze ciała.

Kiedy wybuchła pandemia, De-
partament Rolnictwa przeznaczył 
16 mld dol. na doraźną pomoc dla 
rolników, którzy musieli znisz-
czyć swoje uprawy, ale wydał tyl-
ko 3 mln dol. na zakup warzyw, 
owoców, nabiału i mięsa, które 
zostały następnie rozdane potrze-
bującym. 

Restauracje, które przed pan-
demią zatrudniały ponad 12 mln 
Amerykanów, zostały zamknięte, 
ale nie otrzymały żadnego dofi -
nansowania. Amerykańskie linie 
lotnicze, które obecnie zatrudnia-
ją na całym świecie ok. 700 tys. 
osób, zgarnęły 25 mld dol. i wciąż 
mogą działać.

Według US Census Bureau [od-
powiednik polskiego  GUS-u] pod 
koniec lipca 30 mln dorosłych 
Amerykanów – co dziewiąty z nas 
– chodziło głodnych. Przed pro-
wadzonymi przez nas banka-
mi żywności i garkuchniami co-
dziennie ciągnęły się wielogo-
dzinne kolejki. Ale Kongres nie 
zgodził się nawet na 15-proc. pod-
wyżkę budżetu na pomoc żywno-
ściową – podniesienie o 80 cen-
tów obecnej kwoty 5,48 dolara 
dziennie przeznaczanej na wyży-
wienie czteroosobowej rodziny.

Nasza polityka żywnościo-
wa jest absurdalna. Przeznacza-
my miliardy na dotacje dla rolni-
ków produkujących składniki nie-
zdrowej żywności – kukurydzę, 
soję, pszenicę, ryż, sorgo, mleko 
i mięso – podczas gdy w ramach 
programu darmowych obiadów 
w szkole, National School Lunch 
Program, na jedno dziecko przy-
pada zaledwie 3,68 dol.

Prawda jest taka, że   nasze 
zdrowie zostało zaprzęgnięte 
w służbę polityki. Eksperci dosko-
nale wiedzą, jak rozwiązać na-
sze problemy z jedzeniem. Braku-
je tylko kogoś z odpowiednią wła-
dzą, kto odważyłby się wcielić te 
pomysły w życie.

I właśnie teraz możemy zbu-
dować fundamenty pod zdrowszą 
przyszłość, bardziej odporną na 
globalne wstrząsy.

Za ułamek kosztów dofi nan-
sowania dla branży moglibyśmy 
zmodernizować kuchnie w pu-
blicznych szkołach w całych Sta-
nach i pokryć rzeczywisty koszt 
darmowego i pożywnego obiadu 
dla uczniów. W czasach kryzysu 
szkoły mogłyby łatwo przekształ-
cić się w kuchnie polowe. Mogli-
byśmy radykalnie poprawić stan 
zdrowia najbiedniejszych, popra-
wiając zaopatrzenie lokalnych 
sklepów i szkół.

Kawiarnie i restauracje, za-
miast opierać się w tym trudnym 
czasie na prywatnych darczyń-
cach i organizacjach charytatyw-
nych, mogłyby być fi nansowane 
z funduszy federalnych, a Fede-
ralna Agencja Zarządzania Kryzy-
sowego – opłacać programy żyw-
nościowe. Moglibyśmy skiero-
wać strumień dotacji do mniej-
szych gospodarstw i rolników 
sprzedających zdrowszą żywność 
na lokalnych rynkach. Ponad sto 
lat po ujawnieniu przez Upto-
na Sinclaira (w książce „Grzęza-

wisko”) koszmarnych warunków 
w zakładach mięsnych w Chica-
go możemy poprawić jakość życia 
w podobnych zakładach na ca-
łym świecie.

A przede wszystkim powinni-
śmy ustalić priorytety i uspraw-
nić politykę żywnościową pod 
kierownictwem nowego sekreta-
rza ds. żywności i rolnictwa, któ-
ry zasiadałby w Radzie Bezpie-
czeństwa Narodowego, a które-
go celem byłaby poprawa jako-
ści życia całego narodu. Wiemy, 
że zła dieta prowadzi do pogor-
szenia się stanu zdrowia – w ocze-
kiwaniu na szczepionki i tera-
pie na COVID-19 lepsza dieta by-
łaby najlepszym wzmocnieniem, 
prawda? Musimy się przygotować 
nie tylko na ożywienie gospodar-
cze, ale także na następną pan-
demię i katastrofalne zagrożenia, 
jakie stanowi kryzys klimatycz-
ny. W ten sposób możemy zwal-
czyć dużo więcej niż tylko głód.

W środkowej Kalifornii w sa-
mym środku pandemii mój ze-
spół przygotowywał posiłki dla 
niektórych pracowników United 
Farm Workers, którzy zbierają 
plony. „Ciężko pracujemy, aby lu-
dzie mieli co jeść, a sami nie ma-
my czasu zjeść” – mówiła Caroli-
na Elston, która zbierała jagody 
i winogrona. Obdarowanie jej i in-
nych pracowników żywnością by-
ło wyrazem uznania dla ich cięż-
kiej pracy.

Jedzenie, przygotowywanie 
posiłków to najszybszy sposób na 
odbudowanie poczucia wspól-
noty. Nie możemy tracić nadziei, 
że w 2021 r. świat będzie lepszym 
miejscem. A nie ma nic bardziej 
ożywiającego niż myśl o dzieleniu 
się czymś pysznym. +

© 2020 The New York Times 
Company and José Andrés

tłum. Maciej Orłowski

PUNKT 
ZWROTNY 

Pandemia rozchwiała 
już i tak pogrążony 

w kryzysie przemysł 
spożywczy, 

a wielu ludziom 
uprzemysłowionego 
Zachodu, zwłaszcza 

Amerykanom, 
w oczy zajrzał głód. Bez 

zapewnienia zdrowej 
żywności wszystkim 

obywatelom nigdy 
nie podźwigniemy się 
w pełni po pandemii

*José Andrés – kucharz i za-
łożyciel World Central Kitchen, 
organizacji pozarządowej 
zajmującej się rozdawaniem 
bezpłatnych posiłków ofiarom 
katastrof naturalnych

FOT. JOHN BURCHAM/THE NEW YORK TIMES
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CIASTO 
PANDANOWE
• KIM-JOY HEW-
LETT – autorka 
książek kucharskich 
i była uczestniczka 
programu „The Great 
British Baking Show”

Kiedy byłam mała, 
raz na jakiś czas spo-
tykałam się ze swo- im 
przyrodnim bratem w lon-
dyńskim Chinatown. Za- wsze na-
legałam wówczas na wizytę w piekarni i cia-
sto pandanowe: pachnący, puszysty jak chmura zielo-
ny biszkopt. Starałam się jak najdłużej go nie zjeść – im 
bardziej zwlekałam, tym wyraźniej wyobrażałam so-
bie tę chwilę, gdy w końcu zacznę ucztę. Bo czasem mi-
jało wiele czasu, zanim znowu miałam okazję skoszto-
wać tego wypieku.

Do dziś nigdy nie wyjeżdżam z Chinatown bez ciasta 
pandanowego. W piekarniach zawsze panuje tu ścisk 
i hałas, ale dzięki temu są znajome i swojskie. I wciąż 
delektuję się kawałkami ciasta w ten sam sposób. Mój 
partner zwrócił mi kiedyś uwagę, że jem słodycze we-
dług ustalonego rytuału: odrywam kawałek, ostroż-
nie kładę go na kolanie, a następnie czekam, aż nie bę-
dę mogła się dłużej powstrzymać. Lubię, gdy czeka na 
mnie kawałek ciasta – tak jak było zawsze.

Sześć smaków, 
które poprawią wam humor

Comfort food to termin, który zrobił karierę na całym świecie, a oznacza po prostu rzeczy, które łączą dobrą kuchnię 
z nostalgią i poczuciem bezpieczeństwa. Mamy kilka propozycji od fachowców

Ilaria Parogni

G dy pandemia pozamykała nas w domach, wielu zaczęło spędzać w kuchni coraz 
więcej czasu. Wypiekaliśmy chleby na zakwasie i bananach, testowaliśmy niewy-
korzystywane dotąd możliwości kuchennych sprzętów i próbowaliśmy wyszu-
kanych potraw. Był to sposób na rozrywkę, relaks i odzyskanie poczucia normal-

ności. W ten sposób objawiała się prosta prawda: pożywienie w równym stopniu odżywia 
nasze ciała co dusze. Kto w chwilach smutku nie sięgnął nigdy po ulubione ciasto? 

Poprosiliśmy sześć osób, które dobrze zdają sobie sprawę z potęgi jedzenia, aby opo-
wiedziały nam o bliskich im smakach. 

MOLLETE
• PEDRO REYES – pi-
sarz kulinarny i dyrektor 
kreatywny w Paladar, 
meksykańskiej firmie 
gastronomicznej

W mieście Meksyk molle-
te to kanapka z bolillo – buł-
ki chrupiącej na zewnątrz, 
miękkiej i ciepłej w środku. 
Przekraja się ją na pół, sma-
ruje masłem, nakłada smażoną 
fasolę i ser. Mollete zwykle pie-
cze się w piekarniku, aż ser deli-
katnie się rozpuści, po czym po-
daje się to z salsą pomidorową pi-
co de gallo.

Na mollete można położyć kiełbasę chorizo, szynkę, 
wolno pieczoną wieprzowinę, a nawet chilaquiles, tor-
tillę w czerwonym sosie. Ale nic nie przebije wersji or-
todoksyjnej. Gdy chodziłem do szkoły, w stołówce środa 
była „dniem mollete”. Mollete, które tam podawali, by-
ły legendarne, po przerwie cała klasa pachniała masłem 
i pico de gallo.

Prawdziwą mocą mollete jest jego domowy charak-
ter: składniki są proste i ciepłe, a smaki zachowują ide-
alną równowagę. Kiedy jestem za granicą, tęsknię za do-
mem i wpadam w nostalgiczny nastrój, marzę o molle-
te. To smak domu, bycia z rodzicami, żoną i psem. Cho-
ciaż tę skromną kanapkę można przygotować każde-
go dnia, jako dziecko prosiłem mamę, by na urodziny 
przygotowała mi mollete zamiast tortu. Czasami 
wciąż o to proszę.

BANAN
• SELASSIE ATADI-
KA – szefowa kuchni 
i założycielka Midunu, 
ghańskiego przedsię-
biorstwa spożywczego 
oferującego lokalną 
kuchnię i rzemieślnicze 
czekoladki

Odkąd pamiętam, banany 
wprawiały mnie w dobry na-
strój. Urodziłam się w Ghanie, gdzie ludzie 
znają mnóstwo sposobów na po- danie banana. 
Zielony i niedojrzały był gotowany z warzywami. Moż-
na też było pokroić go w cienkie plasterki, usmażyć 
i podawać z solą, co było naszą wersją chipsów ziem-
niaczanych. Banany nieco bardziej dojrzałe można było 
upiec na otwartym ogniu i podawać z orzeszkami ziem-
nymi – ta doskonała przekąska, znana lokalnie jako kofi  
broke man, jest prosta i stać na nią każdego.

A gdy nie mieliśmy czasu na rozstawienie grilla? Go-
towaliśmy banana i podawaliśmy z zupą orzecho-
wą. Zagapiliśmy się i banany za bardzo rozmiękły? Kro-
iliśmy je, doprawialiśmy chili, imbirem i smażyliśmy 
– to danie nazywa się kelewele. Zupełnie o nich zapo-
mnieliśmy i zrobiły się czarne? Mieszaliśmy je z cebu-
lą i przyprawami i robiliśmy tatale, placki z babki lance-
towatej podawane z duszoną fasolą… Nie zliczę wszyst-
kich przepisów. Bananie, co bym bez ciebie zrobiła?

ZATAR MANOUSHEH
• TEYA MIKHAEL – piekarz 
w The Lebanese Bakery 
w Bejrucie

Gorący 
manou-
sheh, pro-
sto z pie-
karnika, to zde-
cydowanie mo-
je ulubione da-
nie: miękkie i pu-
szyste podpłomyki 
wzmocnione zata-
rem – chrupiącą i kwaśną mieszanką przypraw. Łatwo 
go przygotować, a ja lubię dodawać do ciasta mieszan-
ki przypraw mojej babci, którą doskonaliła przez z górą 
pół wieku. Manousheh przypomina mi dom, czas z ro-
dziną, w szkole, z przyjaciółmi. W pewnym momen-
cie zacząłem odczuwać potrzebę dzielenia się tym ko-
jącym uczuciem i odtąd sam uprawiam sztukę robie-
nia manousheh.

W Libanie manousheh jest równie powszechne jak 
kawa i tradycyjnie spożywane na śniadanie. Piąta rano 
to właściwa godzina tego wypieku. Piekarze w całym 
Bejrucie rozpoczynają wtedy pracę, aby przygotować 
ludziom ich ulubione śniadanie. Nie macie pojęcia, ja-
kie to przyjemne być jednym z nich! +

Distributed by The New York Times Licensing Group
tłum. Maciej Orłowski

DZIKIE JAGODY 
• DANA THOMPSON
– aktywistka kulinarna 
i założycielka The Sioux 
Chef, projektu po-
święconego rewi-
talizacji kuchni 
rdzennych Ame-
rykanów

Gdy jako dziecko 
spacerowałam z mamą po lasach 
północnej Minnesoty, ona – któ-
ra wywodziła się z Dakotów – lubiła 
uczyć mnie, jak można wykorzystać 
rosnące dookoła rośliny. Nigdy nie uży-
ła ogólnego słowa „zioło”, ponieważ każda roślina jest in-
na, ma swoją historię i zastosowanie. Nieustannie chwy-
tała z ziemi jakąś łodygę i wkładała ją do ust, mówiąc 
coś w stylu: „To może złagodzić ból zęba” albo „Mój oj-
ciec prosił moje siostry i mnie o zebranie tego, gdy wyro-
sło na wiosnę”.

Zawsze, gdy widzę kępę dzikich jagód, przypominają 
mi się te chwile. Nic na świecie nie smakuje dla mnie le-
piej niż te małe eksplozje smaku. Natychmiast zbieram 
je w koszulę. Delektuję się nimi właśnie tam, w lesie, ma-
jąc poczucie połączenia z naturą wokół mnie. Wracają 
do mnie wspomnienia o tym, jak byłam kochana i kar-
miona.

KATSU SANDO 
• HISATO HAMADA – szef kuchni i współzałożyciel japoń-
skiej sieci restauracji Wagyumafia

Zawsze fascynowało mnie zderzenie kultur Wscho-
du i Zachodu, a zwłaszcza jeśli chodzi o jedzenie. Kat-
su sando pokazuje, że rezultaty mogą być wyśmienite. 

Sandwich to niby sprawa na wskroś brytyjska, ale kat-
su sando z mięsną wkładką w panierce panko jest bar-
dzo japońskie. Jako dziecko zawsze uważałem, że sando 
– czy to z wieprzowiny, kurczaka czy z mojej ulubionej 
wołowiny wagyu – to szczyt wykwintności. Ale da się je 
pochłonąć na jeden gryz.

Sando zwykle podaje się z mieszanką zawierającą 
keczup, miód i sos Worcestershire – brytyjską przypra-
wę, która rozpowszechniła się w Japonii w XIX wieku, 
gdy otworzono porty dla brytyjskich statków. W efek-
cie powstało coś wysublimowanego – jak to często bywa 
w kuchni i kulturze japońskiej, kiedy już coś zapożycza-
my, lubimy trochę przerobić na swo-
ją modłę.

Jako szef kuch-
ni cenię uliczne je-
dzenie i często 
się nim inspiru-
ję. A kiedy jem 
sando z ulicz-
nej garkuch-
ni, przypomi-
nam sobie, że 
jedzenie to ję-
zyk, który potra-
fi  łączyć ludzi.

RY
S.

 L
A

U
R

E
N

 T
A

M
A

K
I (

6
)

FO
T.

 O
U

R
 L

O
C

A
L 

C
O

M
M

O
N

S



26

1 RP

Magazyn Gazety Wyborczej
Czwartek, 31 grudnia 2020

Zaplanuj swój kalendarz z głową i wie-
dząc, co zostało przełożone i z czym się 
pokrywa. Albo może zostać odwołane…

Masha Goncharova

W grudniu zeszłego roku opu-
blikowaliśmy podobny kalen-
darz najważniejszych wyda-
rzeń na 2020 r. Znalazły się 

tam m.in. letnie igrzyska w Tokio, najdroż-
sze tego typu w historii, pierwsze World 
Expo na Bliskim Wschodzie w Dubaju czy 
75-metrowy „dywan” z ponad 500 tys. 
kwiatów w Brukseli.

Panie i panowie, bijemy się w piersi: 
wszystko poszło nie tak. Gdy świat ogarnę-
ła pandemia koronawirusa, w większości 
krajów ograniczono możliwość gromadze-
nia się i podróżowania, przez co wiele wy-
darzeń zostało odwołanych lub przełożo-
nych na 2021 r.

A mimo to nawet koronawirus nie za-
mknął nas na amen w domach. Wystarczy 
wspomnieć o protestach przeciwko brutal-
ności i rasizmowi policji, które wybuchły 
po śmierci George’a Floyda w maju w Min-
neapolis. Albo wyścigi konne Royal Ascot 
w angielskim hrabstwie Berkshire, któ-
re jak zawsze odbyły się w czerwcu, cho-
ciaż po raz pierwszy od 68 lat nie ogląda-
ła ich królowa Elżbieta. Czy nawet maraton 
w Tokio, w którym spośród 300 tys. chęt-
nych dopuszczono do wyścigu zaledwie ok. 
200 zawodowców (organizatorzy rozważa-
ją powtórzenie tego zabiegu w 2021 r.).

Nasz kolejny kalendarz tworzyliśmy za-
równo z myślą o pandemicznych ograni-
czeniach, jak i z przekonaniem, że w końcu 
sytuacja wróci do normy. Ludzkość się nie 
poddaje, idziemy do przodu.

STYCZEŃ
• USA, 6-9 stycznia

Organizowany w Las Vegas od 1979 r. 
Consumer Electronics Show (Pokaz 
Elektroniki Użytkowej) po raz pierw-
szy odbędzie się online. W sieci będzie 
można posłuchać prelegentów i obej-
rzeć nowinki… Ale organizatorzy obie-
cują ponad 170 tys. osobom, które już 
się zarejestrowały, że w 2022 r. spo-
tkają się na żywo na słynnym Las Ve-
gas Strip.

• AUSTRALIA, 18-31 stycznia
Tenisiści grający w Australian Open bę-
dą mogli uniknąć 14-dniowej kwarantan-
ny. Pięć izolacyjnych baniek zostanie otwar-
tych na sześć tygodni przed rozpoczęciem 
turnieju, umożliwiając graczom aklimaty-
zację i treningi. Uwaga: podczas ostatniego 
US Open Francuz Benoît Paire uzyskał po-
zytywny wynik na obecność COVID-19 dzień 
przed rozpoczęciem turnieju, mimo iż 
wcześniej przebywał właśnie w takiej bańce.

• USA, 28 stycznia – 3 lutego
Sundance Film Festival dostał od losu cy-
trynę i spróbuje zrobić z niej kinową lemo-
niadę. W ostatnich latach modne miastecz-
ko narciarskie Park City w stanie Utah go-
ściło co roku ponad 100 tys. pasjonatów ki-
na. W 2021 r., wobec drakońskich przepi-
sów dotyczących dystansu społecznego, 
festiwal chce się otworzyć na szerszą pu-
bliczność. Kina w wielu krajach świata za-
prezentują wybrane fi lmy z awangardowe-
go repertuaru.

• SZWAJCARIA, 25 stycznia

Jak będzie wyglądać cyfrowe 
Davos? Po pierwsze, zaproszeni uczest-
nicy zaoszczędzą sporo paliwa w swo-
ich prywatnych odrzutowcach. I na 
razie zaplanowane są tylko „Dialogi 
z Davos” – rozmowy na wysokim szcze-
blu, które odbędą się online. Organiza-
torzy zapowiadają, że światowi przy-
wódcy spotkają się twarzą w twarz do-
piero wtedy, gdy będzie to bezpieczne. 
Cel brzmi jak zawsze skromnie: „Za-
projektowanie wspólnej drogi i kształtu 
»Wielkiego Resetu« po erze COVID-19”.

LUTY
• NIEMCY, 11-21 lutego
Spory krok w stronę równości płci: ber-
liński festiwal fi lmowy jako pierwszy na 
świecie rezygnuje z oddzielnych nagród 
dla najlepszego aktora i najlepszej aktor-
ki – decyduje się po prostu na nagrody za 
„najlepszą rolę pierwszoplanową” i „naj-
lepszą rolę drugoplanową”.

• KOREA POŁUDNIOWA
26 lutego – 9 maja  
Gwangju, najstarsze i największe bienna-
le sztuki w Azji, pierwotnie miało się sku-

piać na „spektrum umysłu rozszerzonego 
za pomocą środków artystycznych i teore-
tycznych”, a temat przewodni edycji zapla-
nowanej na minioną jesień brzmiał „Minds 
Rising, Spirits Tuning” (w wolnym tłuma-
czeniu: Umysł się wznosi, duch się dostra-
ja). Kilka miesięcy później większość kon-
taktów towarzyskich odbywa się za pośred-
nictwem Zooma, FaceTime’a lub Skype’a, 
a motyw przewodni nabrał zupełnie nowe-
go znaczenia.

MARZEC
• USA, 9 marca 
Siedem lat po założeniu prywatnej fi rmy 
Theranos, mającej zrewolucjonizować te-
sty laboratoryjne za pomocą rzekomo in-
nowacyjnych metod pobierania i bada-
nia krwi oraz interpretacji uzyskanych da-
nych, Elizabeth Holmes i jej partner Ra-
mesh „Sunny” Balwani staną przed sądem 
oskarżeni o ponad dziesięć oszustw, bar-
dzo kosztownych dla rynków. Świadkami 
mogą być m.in. były sekretarz stanu USA 
Henry Kissinger, magnat medialny Rupert 
Murdoch czy były sekretarz obrony USA 
 James Mattis.

• INDIE, 29-31 marca

Sikhijski festiwal Hola Mohalla to 
trzydniowe święto sztuk walki: zawod-
nicy uczestniczą w widowiskowych 
pokazach oraz demonstrują umiejęt-
ności szermierki i jazdy konnej. Świę-
to narodziło się w czasach sikhijskie-
go guru Gobinda Singha, który po raz 
pierwszy zorganizował takie wyda-
rzenie w mieście Anandpur w 1701 r. 
Po walkach uczestnicy poświęcają się 
bardziej muzykalnym czynnościom, 
takim jak recytacja poezji czy śpiewa-
nie świętych hymnów.

KWIECIEŃ
• USA, 25 kwietnia  
Rozdanie najważniejszych nagród Holly-
wood odbędzie się w rytm gry w „gorą-
ce krzesła”. Akademia Filmowa zorgani-
zuje 93. ceremonię Oscarów w kwietniu 
– dwa miesiące później niż zwykle, ponie-
waż z powodu pandemii wiele fi lmów mu-
siało przełożyć swoje premiery. Złote Glo-
by, które zwykle odbywają się w pierw-
szym tygodniu stycznia, zostaną przełożo-
ne na 28 lutego. A Brytyjczycy przyznają 
swoje nagrody BAFTA 11 kwietnia zamiast 
13 lutego.

MAJ
• CHINY, w maju
Universal otwiera kolejny park rozryw-
ki w Pekinie. Znamy siedem głównych 
atrakcji: m.in. „Krainę Minionków”, „Kra-
inę wspaniałości Kung Fu Panda” i „Czaro-

dziejski świat Harry’ego Pottera”. Wstęp na 
teren obiektu oraz sprzedaż biletów będą 
się odbywały przy użyciu technologii roz-
poznawania twarzy opracowanej przez 
koncern Alibaba. Pozostaje tylko jedno py-
tanie: czy po pandemii wciąż można się 
spodziewać co najmniej dziesięciu milio-
nów odwiedzających rocznie?

• HOLANDIA, 18-22 maja
Odliczanie rozpoczęte! Konkurs Piosen-
ki Eurowizji odbędzie się w Ahoy Are-
na w Rotterdamie, która w 2020 r. zosta-
ła przekształcona w szpital polowy dla pa-
cjentów z koronawirusem. Chociaż prze-
pisy wymagają od krajów zgłoszenia no-
wych piosenek, to wiele państw zdecydo-
wało się wystawić wykonawców, których 
wybrali do anulowanego w 2020 r. kon-
kursu.

• WŁOCHY, 22 maja – 21 listopada 
Roczne opóźnienie otwarcia 17. Bienna-
le Architektury w Wenecji, którego ku-
ratorem jest w tym roku Hashim Sar-
kis, to symbol postpandemicznego zasto-
ju w świecie sztuki. Swoją drogą zaplano-
wane na 2021 r. weneckie Biennale Sztuki 
– najważniejsze wydarzenie tego rodzaju 
na świecie – przełożono z kolei na 2022 r., 
co oznacza, że   będzie się pokrywać z Do-
cumenta, niemiecką wystawą sztuki odby-
wającą się raz na pięć lat, zaplanowaną od 
18 czerwca do 25 września.

• INDIE, maj
Jakie jest lekarstwo na rok izolacji? Dla 
niektórych może to być najdłuższa podróż 
luksusowym autobusem na świecie. „Au-
tobus do Londynu” wyruszy z Nowego Del-
hi i odwiedzi 18 krajów Azji Południowo-
-Wschodniej, Azji Środkowej i Europy, po-
konując 20 tys. km w 70 dni.

CZERWIEC
• KOLUMBIA i ARGENTYNA
11 czerwca – 11 lipca 

Fani piłki nożnej, przygotujcie się na 
spektakularny czerwiec! Najstarszy 
międzynarodowy turniej piłki nożnej 
na świecie, czyli Copa América, prze-
łożony z 2020 r., zostanie rozegrany 
równolegle z mistrzostwami Europy, 
które potrwają od 11 czerwca do 11 lip-
ca. Turniej kobiet został przesunięty 
na 2022 r.

• FRANCJA, 26-29 czerwca
To miał być rok, w którym pierwsze etapy 
Tour de France, znane jako Grand Départ, 
po raz pierwszy miały się odbyć w Da-
nii. Ale – zgadliście – Duńczycy będą mu-
sieli (z okołopandemicznych powodów) po-
czekać do 2022 r. W 2021 r. Grand Départ 
odbędzie się w wietrznej Bretanii, a zawod-
nicy już po raz czwarty w historii wyści-
gu wyruszą z miasta Brest w departamen-
cie Finistère.

LIPIEC
• ANGLIA, 1 lipca
W 60. urodziny księżnej Diany jej synowie, 
William (książę Cambridge) i Harry (ksią-
żę Sussexu), połączą siły mimo fi zycznej 
– a być może również symbolicznej – od-
ległości między Londynem a Los Angeles. 
Pomnik ku czci swojej matki wzniosą obok 
Kensington Palace, gdzie obaj dorastali.

Wydarzenia, 
które wstrząsną 

(choćby delikatnie) 
światem 

w 2021 roku
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• JAPONIA, 23 lipca – 8 sierpnia 

Tokio będzie gospodarzem pierwszych 
przełożonych igrzysk olimpijskich 
w powojennej historii. Japonia będzie 
musiała stawić czoła wyzwaniom po-
litycznym i logistycznym, przed jaki-
mi nie stał żaden inny gospodarz olim-
piady – włącznie z tym, gdzie przecho-
wywać płomień olimpijski przez ca-
ły rok. Raptem niecałe sześć miesięcy 
później, 4 lutego 2022 r., rozpoczną się 
zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie.

SIERPIEŃ
• INTERNET, 17 sierpnia
Microsoft wyciąga wtyczkę z liczącej so-
bie już ćwierć wieku przeglądarki Internet 
Explorer. Microsoft Edge, jej zamiennik, 
będzie korzystał z Chromium, oprogramo-
wania open source opracowanego przez 
Google’a. W ten sposób Google rozszerza 
swój wpływ w świecie online.

WRZESIEŃ
• FRANCJA, 11 września
Pędząc przez pagórkowate wzgórza koło 
Bordeaux, możesz się zatrzymać na kieli-
szek wina – np. Château Lafite Rothschild 
(tylko 4 tys. zł za butelkę). Po skosztowaniu 
regionalnych przysmaków – ostryg lub ste-
ku – można ruszyć dalej w kierunku me-
ty. Marathon du Médoc, 42-kilometrowy 
wyścig, uważany jest przez niektórych za 
najdłuższy na świecie ze względu na mno-
gość przystanków, na których można zjeść, 
napić się i posłuchać lokalnych muzyków.

PAŹDZIERNIK
• ROSJA, 1 października
Rosja ulega ogarniającej coraz więcej kra-
jów „księżycowej gorączce” i startuje ze 

swoją pierwszą od 1976 r. misją na satelitę 
Ziemi. Lądownik Luna 25 poleci w okolice 
bieguna południowego Księżyca, co ma być 
wstępem do zaplanowanego na 2030 r. lo-
tu załogowego.

• ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE  
1 października 2021 – 31 marca 2022 
Dubaj ugości World Expo, stając się tym 
samym pierwszym gospodarzem z Bliskie-
go Wschodu w 170-letniej historii Bureau 
International des Expositions. Do Emira-
tów pofatygują się delegacje ponad 190 na-
rodów. 

LISTOPAD
• SZKOCJA, 1-12 listopada 
Spotkanie o finezyjnej nazwie 26. Konfe-
rencja Narodów Zjednoczonych ds. Zmian 
Klimatu Sygnatariuszy Ramowej Konwen-
cji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
Zmian Klimatu (w skrócie COP26) będzie 
największym międzynarodowym szczy-
tem w historii Wielkiej Brytanii. W tym 
wypadku przełożenie szczytu wyszło mu 
na dobre – wraz z wyborem Bidena na pre-
zydenta USA dokonają prawdopodobnie 
zwrotu o 180 stopni w swej polityce klima-
tycznej. 

• BARBADOS, listopad
Barbados, była kolonia brytyjska, któ-
ra w 1966 r. uzyskała niepodległość, spró-
buje całkiem zerwać z kolonialną prze-
szłością i pozbawić królową Elżbietę tytu-
łu monarchini. To pierwszy kraj od pra-
wie trzech dekad, który zdecydował się na 
taki krok. Królowa pozostaje ceremonial-
ną „władczynią” 16 krajów Wspólnoty Na-
rodów, m.in. Australii, Kanady i Nowej Ze-
landii.

GRUDZIEŃ
• USA, 2-5 grudnia 
Najgorętsze ze wszystkich targów sztu-
ki, Art Basel Miami Beach, powrócą po ro-
ku obecności wyłącznie w przestrzeni wir-
tualnej. Ich oryginalna lokalizacja, Miami 
 Beach Convention Center, służyła w szczy-
towym okresie pandemii jako szpital po-
lowy i miejsce przeprowadzania testów 
na koronawirusa. 

© 2020 The New York Times Company 
and Masha Goncharova

tłum. Maciej Orłowski

KTÓREGOŚ DNIA W 2021 ROKU
• EGIPT
Jeden z najbardziej pre-
stiżowych – i spóźnionych 
– projektów muzealnych 
XXI w., Wielkie Muzeum 
Egipskie, zostanie otwar-
ty w Gizie. Odwiedzają-
cy po raz pierwszy będą 
mogli zobaczyć aż 5,6 tys. 
eksponatów z czasów Tu-
tenchamona. Gmach miał 
pierwotnie zostać otwarty 
w 2011 r., ale plany pokrzy-
żowała arabska wiosna.

• SZWAJCARIA
Gotówko, posuń się! 
 Start-upy z rynku krypto-
walut kwestionują twoją 
pozycję w szwajcarskim 
kantonie Zug, nazywanym 
„Doliną Crypto”. Obywate-
le zyskają tam możliwość 
płacenia podatków – do 
100 tys. franków szwaj-
carskich (ok. 412 tys. zł) 
– w kryptowalutach ether 
lub bitcoin.

• OCEANY
Wraz z rozpoczęciem De-
kady Oceanologii na rzecz 
Zrównoważonego Roz-
woju, która potrwa do 
2030 r., ONZ chce zająć się 
długo ignorowanym pro-
blemem: nieustannie po-
garszającym się stanem 
oceanów. Zjawisko bez-
pośrednio zagraża dobro-
bytowi 3 miliardów ludzi, 
których dieta opiera się na 
owocach morza.

• KOSMOS
Jeśli dwa zaplanowa-
ne loty testowe zakończą 
się sukcesem, to założy-
ciel konglomeratu Virgin, 
miliarder Richard Bran-
son, poleci na orbitę swo-
ją rakietą Virgin Galactic. 
I w tym zakresie lekko wy-
przedzi Elona Muska.

• USA
Po 14 latach na kanale E! 
zostanie wyemitowany 
ostatni sezon reality show 
„Z kamerą u Kardashia-
nów”. Jeśli Kardashian-
ki udowodniły cokolwiek 
w trakcie tego tasiem-
ca, to to, że na sławie mo-
że w nieskończoność za-
rabiać każdy, kto tylko po-
trafi obsługiwać kamerę. 
Albo i nie.

• CHINY
Komunistyczna Partia 
Chin będzie obchodzić za-
równo swoje setne urodzi-
ny, jak i osiągnięcie dłu-
goterminowego celu pre-
zydenta Xi Jinpinga, ja-
kim jest wyeliminowa-
nie skrajnego ubóstwa 
w Chinach. Choć jest wię-
cej niż pewne, że Xi ogło-
si sukces, pandemia ujaw-
niła niedociągnięcia par-
tii w zapewnianiu bezpie-
czeństwa socjalnego oby-
watelom, szczególnie na 
obszarach wiejskich.
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M ój ojciec czuł się porzu-
cony. 

Całe życie ciężko pra-
cował fi zycznie na budo-
wie. W wieku 70 lat zo-
stał ochroniarzem. Po-
tem, gdy był już za stary, 
żeby pracować, spędzał 
czas w miejskim ośrod-
ku dla seniorów. Grał 
w janggi [popularną grę 
planszową] ze znajomy-
mi w swoim wieku, czy-
tał książki wypożyczo-
ne z biblioteki publicz-
nej i spacerował po par-

ku. Ale wraz z wybuchem epidemii CO-
VID-19 wszystkie te miejsca zostały za-
mknięte, co uniemożliwiło mu spędzanie 
czasu wśród ludzi. Zimę mój ojciec spędził 
w małym pokoju w domu swojego syna 
i synowej w Seulu, gdzie mieszkał od 20 lat.

W lutym epidemia zaczęła przybierać 
złowieszczy obrót, gdy jeden z koreańskich 
Kościołów okazał się rozsadnikiem wirusa. 
COVID-19 zaczął się rozprzestrzeniać w za-
mkniętych oddziałach szpitalnych i do-
mach opieki, a liczba zgonów wystrzeliła. 
Stało się jasne, że koronawirus jest śmier-
telnym zagrożeniem, zwłaszcza dla osób 
przewlekle chorych i w podeszłym wieku.

Mój ojciec przeżył niejedno. Urodził 
się u schyłku japońskiej okupacji, dora-
stał w czasie wojny koreańskiej, był mło-
dym mężczyzną w okresie bezwzględnej 
industrializacji w latach 60., a burzliwą de-
mokratyzację Korei obserwował już jako 
człowiek w średnim wieku. Kiedy miał za-
ledwie dziesięć lat, komunistyczny party-
zant zabił jego ojca. Policja błędnie uznała, 
że   dziadek był sympatykiem komunistów, 
więc za każdym razem, gdy ojciec opowia-
dał mi tę historię, zaczynał od słów: „Twój 
dziadek zginął niesprawiedliwie”, jakby ten 
fakt był kluczem do zrozumienia wszyst-
kiego, co nastąpiło potem.

Pracował na budowach w wielu miej-
scach, ale nigdy nie podróżował dla przy-
jemności. Nigdy nie pił, nie kradł i nie 

uprawiał hazardu. A jednak życie nie wy-
nagrodziło mu jego uczciwości. Pewne-
go razu podczas pracy prawie spadł z wie-
żowca; innym razem, gdy był na kontrak-
cie za granicą, został deportowany, bo za-
brakło jakiegoś dokumentu. Jego żonę, 
a moją matkę, przedwcześnie zabrała cho-
roba.

Kilka lat temu podjął długą sądową ba-
talię o oczyszczenie nazwiska swojego oj-
ca, wzywając na świadków m.in. sąsiadów 
z dzieciństwa i byłych policjantów. Nie było 
to łatwe, ale kiedy w końcu dopiął swego, 
był zachwycony – jakby w końcu ktoś wy-
nagrodził mu ciężkie życie.

„ONA SĄDZI, ŻE   WSZYSCY 
JĄ OPUŚCILI”
Jednak dziś, kiedy wszystko jest poza je-
go zasięgiem – nawet wizyta na cmenta-
rzu Narodowym w Seulu, na którym mój 
dziadek niedawno został pochowany z ho-
norami – ojciec czuje się samotny jak ni-
gdy wcześniej. Nie godząc się na spędzenie 
ostatnich lat (miesięcy, tygodni?) życia na 
kwarantannie, zaczął tęsknić za swoją ro-
dzinną wioską niedaleko Gwangju w połu-
dniowo-zachodniej Korei. Zawsze powta-
rzał, że pewnego dnia tam wróci, ale epi-
demia zdecydowała za niego. Jeśli musi już 
spędzać ostatnią część życia w samotności, 
dlaczego by tego nie zrobić wśród swoich 
ulubionych wzgórz i strumieni?

Wiedząc, że albo sprzeciwimy się jego 
planom, albo spróbujemy mu pomóc i zła-
miemy prawo, na własną rękę wybrał się 
na poszukiwania małego domu do wyna-
jęcia pomiędzy Seulem a Gwangju. Poin-
formował nas o tym dopiero dzień po prze-
prowadzce. Moje rodzeństwo – dwie star-
sze siostry i brat – było oburzone. W jaki 
sposób samotny starszy mężczyzna z gru-
py podwyższonego ryzyka miałby zacho-
wywać dystans społeczny?

Przyzwyczajeni do rozrywki w inter-
necie i usług odblokowywanych jednym 
kliknięciem nie potrafi liśmy zrozumieć, 

Dlaczego 
mój ojciec 

uciekł 
z izolacji 
w Seulu

W środku pandemii zdecydował się 
na potajemny wyjazd. 

Nie potra� łam zrozumieć, 
jak toksyczna była dla niego izolacja

Hye-young Pyun*

RYS. INA JANG
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jak toksyczna była dla naszego ojca izo-
lacja. Nie wiedzieliśmy jeszcze, jak to jest 
być starym. Ani też ignorowanym i za-
niedbywanym w swoim własnym domu 
w imię bezpieczeństwa.

Razem z rodzeństwem pospieszyliś-
my na pociąg do Gwangju, aby zabrać na-
szego ojca z powrotem do Seulu i przeko-
nać go, że będzie dużo bardziej bezpieczny 
w izolacji z rodziną. Pociąg był pusty. Tego 
dnia, 29 lutego, odnotowano 813 nowych 
zakażeń – najwięcej od 20 stycznia, kiedy 
to w Korei wybuchła pandemia. Przez ca-
łą podróż pociągiem ani razu nie zdjęliś-
my maseczek.

Gdy przyjechaliśmy do ojca w jego wy-
najmowanym domu, stanowczo odmówił 
powrotu. A ponieważ dom był zbyt mały, 
abyśmy wszyscy mogli w nim spędzić noc, 
musieliśmy przenocować w małym hotelu, 
co było kolejnym złamaniem zaleceń doty-
czących izolowania się. Hotel był opusto-
szały i sprawiał upiorne wrażenie. Snu nie 
ułatwiał niepokój o upór naszego ojca.

Następnego dnia rano poszłyśmy z oj-
cem poszukać miejsca, gdzie można by 
coś zjeść. Ulice Gwangju świeciły pustka-
mi. Szliśmy i szliśmy, ale wszystko było po-
zamykane. W końcu dotarliśmy na targ 
w pobliżu szpitala uniwersyteckiego.

– Kiedy miałem 15 lat – powiedział nagle 
ojciec – chodziłem tą drogą na ten targ, że-
by sprzedawać arbuzy.

Niewiele wiedziałam o jego dzieciń-
stwie. Jego najstarsze znane mi zdjęcie 
przedstawia poważnego 20-latka i zostało 
zrobione, tuż zanim przeniósł się do Seu-
lu. Iloma ludźmi jesteśmy przez całe ży-
cie? W ściągniętej twarzy samotnego czło-
wieka, którą miałam przed sobą teraz, nie 
potrafi łam dostrzec ani śladu po wytrwa-
łym chłopcu, który chodził po kilkana-
ście kilometrów, żeby sprzedać arbuzy, czy 
po spiętym młodym człowieku przygoto-

wującym się do przeprowadzki do metro-
polii.

– Było tak gorąco i tak daleko...
Gdy wypowiedział te słowa, jego różne 

oblicza nałożyły się na siebie. 
Całe życie wytrwałe parł do przodu. To 

było źródłem jego poczucia własnej wartości.
Jego siostra pozostała w rodzinnym 

mieście, aby uprawiać brzoskwinie. Pa-
miętamy te brzoskwinie z dzieciństwa, 
ale w tym roku nie mogłyśmy się nimi cie-
szyć. Przed wybuchem pandemii ciocia po-
ważnie zraniła się w nogę i od tamtej po-
ry przebywa w szpitalu. W miarę rozprze-
strzeniania się koronawirusa szpitale prze-
stały przyjmować odwiedzających. Mój oj-
ciec się obawiał, że może już więcej nie zo-
baczyć siostry.

Powiedział nam, co usłyszał od jej syna: 
„Ona sądzi, że   wszyscy ją opuścili”.

Kiedy pomyślałam o wszystkich lu-
dziach znajdujących się w takiej samej sy-
tuacji jak moja ciotka – ubezwłasnowol-
niona i przekonana, że   została opuszczona 
– ogarnął mnie niewysłowiony żal. Tak wy-
gląda także nasza przyszłość, gdy staniemy 
się chorzy i starzy.

WALKA O „RYŻ, KTÓRY 
JESZCZE NIE WYRÓSŁ” 
W końcu udało nam się znaleźć jedną 
otwartą restaurację. Po śniadaniu w dro-
dze do metra minęliśmy szpital. Personel 
w kombinezonach ochronnych obsługiwał 
przed wejściem kolejkę czekających na ba-
danie. Wiedzieliśmy z porannych wiado-
mości, że ktoś z okolicy uzyskał wynik po-
zytywny i teraz testowany jest każdy, kto 
miał z tą osobą kontakt. Nagle ogarnął nas 
autentyczny strach o ojca.

Przy wejściu do metra nasz tata wszedł 
na ruchome schody, mocno trzymając się 

poręczy. W pociągu złapał się drążka, że-
by utrzymać równowagę. Czynności, które 
młodsza osoba mogłaby wykonać bez doty-
kania czegokolwiek, dla osób starszych by-
ły niemożliwe. Bez względu na to, jak bar-
dzo starał się być ostrożny, był o wiele bar-
dziej narażony na infekcję.

W ten sposób COVID-19 zabiera star-
sze osoby. Możesz stracić matkę z nadciś-
nieniem, babcię, która boryka się z cu-
krzycą, siostrę z przewlekłą chorobą. To ze 
względu na bliskich musimy się chronić 
przed wirusem.

Obowiązek zapobiegania chorobom 
wiąże się ze zdolnością empatii: wyobra-

żenia siebie na miejscu innych ludzi. Nie 
chodzi o to, by uczyć innych, jak mają dbać 
o własną higienę, czy ograniczać ich wol-
ność. Po prostu musimy zrobić wszyst-
ko, co konieczne, aby nie stać się źródłem 
infekcji, zagrożeniem dla życia ludzi wo-
kół nas.

Mój ojciec został w Gwangju do lipca, 
kiedy zły stan zdrowia zmusił go do po-
wrotu do stolicy. Od tego czasu nieustan-
nie śledzi wiadomości o rozwoju szczepio-
nek. Niektóre doniesienia dodają mu otu-
chy, ale zmartwiła go wiadomość, że sil-
niejsze kraje rywalizują o „ryż, który jesz-
cze nie wyrósł” – to znaczy o wykup szcze-
pionki, która jeszcze nie powstała. „Na-
wet jeśli w końcu wymyślą tę szczepionkę, 
czy ludzie tacy jak my będą w stanie ją do-
stać?” – zapytał. Te słowa wynikają z jego 
doświadczenia: z wielu lat biedy, dyskrymi-
nacji, rozczarowania i frustracji. On dobrze 
pamięta, że bez względu na to, jak bardzo 
„ludzie tacy jak my” ciężko pracują, zbyt 
często odchodzą z niczym.

Niedawno obejrzałam fi lm dokumen-
talny, w którym w jednej ze scen miesz-
kańcy Lombardii demonstrowali za refor-
mą systemu opieki zdrowotnej. Pogrąże-
ni w żałobie członkowie rodziny trzyma-
li transparent z napisem „La salute è un di-
ritto” (zdrowie to prawo), a ich twarze wy-
krzywiał gniew.

Owszem, zdrowie to coś więcej niż tyl-
ko osobista odpowiedzialność. To dobro 
społeczne, które musi być gwarantowane 
przez solidny krajowy system opieki zdro-
wotnej. Marzę o świecie, w którym nikogo 
nie trzeba będzie przekonywać, że zdrowie 
całych społeczności zależy od indywidual-
nego zdrowia każdego z jej członków. +
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W lutym miasto Daegu 
w Korei Południowej stało 
się pierwszym poważnym 
ogniskiem koronawirusa 

poza granicami Chin

*Hye-young Pyun – powieściopisar-
ka, autorka m.in. „Popiołu i czerwieni” 
(2016, wyd. pol. Kwiaty Orientu), oraz 
„Dołu” (2017, wyd. pol. Tajfuny) 
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Maski, maseczki higieniczne mają głównie zapobiegać przenoszeniu 
się zanieczyszczeń z rąk do okolic ust i nosa oraz ewentualnemu 
rozprzestrzenianiu się wytwarzanych/wydychanych przez użytkownika 
maseczki wydzielin. Dotyczy to także wyrobów z certyfikatem Oeko-Tex, 
który informuje, że materiały użyte do produkcji tego typu maseczek 
nie zagrażają użytkownikom przy bezpośrednim kontakcie z ich skó-
rą. Niestety maseczki higieniczne tylko w niewielkim stopniu chronią 
użytkownika ze względu na niską skuteczność filtracji i słabe ich do-
pasowanie do twarzy.
Półmaski medyczne spełniające wymagania normy EN 14683 mają 
za zadanie zmniejszenie wydostawania się wydzielin użytkownika do 
otoczenia. Należy przy tym pamiętać, że klasa I przeznaczona jest dla 
pacjentów, natomiast klasy II i IIR dla pracowników służby zdrowia. 
W przypadku tego typu wyrobów ich parametry dotyczące ochrony otocze-
nia są potwierdzone przez odpowiednie laboratoria jednak, tak jak pół-
maski higieniczne, nie stanowią one bariery ochronnej dla użytkownika.
Półmaski filtrujące spełniające wymagania normy EN 149:2001 + 
A1:2009 mają za zadanie ochronę użytkownika przed pyłami (w tym 
przed smogiem), dymami, mgłami oraz aerozolami substancji ciekłych. 
Występują w trzech klasach: FFP1, FFP2 i FFP3 (im wyższa cyfra na 
końcu symbolu tym lepsza klasa filtracji). Według informacji Central-
nego Instytutu Ochrony Pracy (oprócz standardowych zastosowań np. 
w przemyśle wydobywczym) półmaski w klasie FFP2 mogą być stoso-
wane do ochrony przed niebezpiecznymi bioaerozolami (rozproszonymi 
w powietrzu mikroorganizmami) w grupach 1-2, a w klasie FFP3 w gru-
pie 3 (COVID – 19 zaliczony jest do 3 grupy zagrożeń biologicznych). 
Zanim półmaski trafią na rynek, w procesie ich certyfikacji badanych 
jest wiele parametrów. Oprócz tych bardzo ważnych jak skuteczności 
filtracji (czyli jaki procent pyłów i aerozoli w powietrzu są w stanie 
zablokować) i opory przepływu powietrza (im niższe tym łatwiej nam 
oddychać w półmasce) sprawdzane jest także dopasowanie produktu 
do twarzy użytkownika. To właśnie ten ostatni element, czyli wskaźnik 
przenikania (informacja ile zanieczyszczeń może się przedostać pod 
półmaskę), w bardzo dużym stopniu stanowi o parametrach ochron-
nych. Prawidłowo założona i dobrze dopasowana do twarzy użytkow-
nika półmaska filtrująca tworzy skuteczną barierę ochronną.

Aby sprawdzić czy maska bądź półmaska jest prawidłowo dopasowana do 
naszej twarzy można wykonać skuteczny i wiarygodny test urządzeniem 
PortaCount. Pozwala ono w prosty sposób wyznaczyć współczynnik dopa-
sowania maseczki do naszej twarzy. Testowanie odbywa się podczas wy-
konywania naturalnych ruchów przez noszącego półmaskę użytkownika. 
Procedura ta jest automatyczna i powtarzalna, a uzyskany natychmiast 
wynik daje nam prostą odpowiedź dotyczącą półmaski: „Szczelna/Nie-
szczelna”. PortaCount określa stosunek zanieczyszczonego powietrza 
na zewnątrz i wewnątrz półmaski noszonej przez użytkownika, zliczając 
cząsteczki aerozoli na zewnątrz i te, które znalazły się wewnątrz półmaski. 
Jeżeli np. współczynnik dopasowania wynosi 50 jednostek to oznacza to, 
że powietrze wewnątrz półmaski zawiera 50 razy mniej zanieczyszczeń 
niż jest go w otoczeniu. Za pomocą tego urządzenia można skontrolować 
dopasowanie praktycznie wszystkich półmasek, maseczek…
Klienci poszukujący skutecznych półmasek ochronnych powinni rów-
nież zwracać uwagę na ich oznakowanie, które musi być zgodne z wy-
maganiami opisanymi w Rozporządzaniu Parlamentu Europejskiego 
2016/425 i powinno zawierać:
1. logo, nazwę producenta lub upoważnionego przedstawiciela
2. adres pocztowy producenta lub upoważnionego przedstawiciela, 

który powinien być umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu
3. nazwę własną produktu, modelu (np. FS – 33V)
4. oznakowanie klasy (FFP1, FFP2, FFP3)
5. numer normy, którą dany produkt spełnia (EN 149:2001+A1 

2009)
6. znak CE z czterocyfrowym numerem jednostki notyfikowanej, która 

prowadzi nadzór nad produktem (np. CE1437)
7. oznakowanie numeru partii.
Oprócz oznakowania na półmasce do każdego najmniejszego opako-
wania produktu powinna być załączona instrukcja użytkowania w języ-
ku, jakim posługują się użytkownicy w danym kraju (w Polsce będzie 
to oczywiście język polski). Ważnym elementem potwierdzającym legal-
ność produktu jest także deklaracja zgodności typu UE. O ile nie jest 
ona załączona do produktu, to w instrukcji obsługi musi być wpisany 
adres strony www, z której możemy ją pobrać. Deklaracja musi zwierać 
dane zgodne z oznakowaniem na produkcie.

To jaką maskę czy półmaskę wybierzemy, aby chronić siebie,  jest 
dziś szczególnie istotne. Warto zatem wiedzieć, które z oferowanych 
produktów rzeczywiście będą nas chronić przed różnego rodzaju za-
grożeniami (smogiem, pyłami, dymami, szkodliwymi i niebezpiecznymi 
dla naszego zdrowia cząsteczkami w powietrzu), a które co najwyżej 
uchronią nas przed mandatem.

Filter Service Sp. z o.o.
Tel: (+48 42) 717 15 81 w.132
Tel: (+48 42) 717 19 76
sklep@citymask.eu
SKLEP.CITYMASK.EU

Maski, maseczki, półmaski – co warto wiedzieć?
W związku z panującą pandemią COVID – 19 na rynku europejskim pojawiło się bardzo dużo różnego rodzaju 
półmasek, masek, maseczek. Część z nich to środki ochrony indywidualnej inne to produkty medyczne czy 
higieniczne. Między nimi są znaczące różnice związane między innymi z ich przeznaczeniem i skutecznością 
ochrony. Decydując się na wybór tego rodzaju produktów dobrze jest wiedzieć, które z nich rzeczywiście możemy 
traktować jako naszą efektywną barierę ochronną.
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Trzeba zaczynać 
od małych rzeczy, 
żeby osiągać wielkie. 
Lepsze poznanie oce-
anów i zrozumienie ich 
wpływu na planetę jest 
kluczowe w ogranicza-
niu zmian klimatu.

Fabien Cousteau*

N ie ma oceanu, nie 
ma życia”. Jako że 
jestem Cousteau, te 
słowa są praktycz-
nie w moim DNA. 
I od lat staram się 
je przekazać światu 
w ramach mojej 
pracy ekologa. 
Niestety, biorąc pod 
uwagę obecny stan 
oceanów, jasne jest, 
że przesłanie to nie 
dotarło do większo-
ści ludzi.

Kiedy zastana-
wiamy się nad rokiem 2020 – jed-
nym z najtrudniejszych społecz-
nie i naukowo okresów w ostat-
nich latach – i szukamy sposo-
bów na wyjście z kryzysu, musi-
my zrozumieć ten prosty fakt: bez 
zdrowego oceanu nie ma zdro-
wej przyszłości.

Wielu z nas doświadczyło ma-
gii i piękna tego żywiołu. Jednak 
jego istotny związek z naszym co-
dziennym życiem – m.in. sposób, 
w jaki dostarcza życiodajnego tle-
nu – pozostaje w dużej mierze ta-
jemnicą.

Miałem możliwość i przywi-
lej spędzić nieprzerwanie 31 dni 
pod wodą, co pozwoliło mi lepiej 
zrozumieć, w jaki sposób ocean 
podtrzymuje nasze życie. Para-
frazując Arthura C. Clarke’a [pisa-
rza science fi ction, autora scena-
riusza do „Odysei kosmicznej”], 
prawda jest taka, że   nasza plane-
ta powinna być raczej nazywa-

na Oceanem, a nie Ziemią. Bez 
ogromnej ilości wody Ziemia by-
łaby tylko jedną z miliardów mar-
twych skał unoszących się w czar-
nej pustce kosmosu.

Jak możemy zmienić na-
sze spojrzenie na ocean? Może-
my zacząć od tego, czego nauczył 
nas 2020 rok. Chociaż pandemia 
przyniosła ze sobą ogrom cierpie-
nia i niezliczone tragedie, rzuciła 
również światło na niektóre w za-
sadzie przezroczyste do tej pory 
zjawiska, które kształtują nasze 
codzienne życie: od niesprawie-
dliwości rasowej po skrajne nie-
równości ekonomiczne. Chociaż 
dla niektórych ich istnienie za-
wsze było oczywiste, wielu z nas 
zauważyło je dopiero dzięki temu 
trzęsieniu ziemi, jakim jest pan-
demia.

Paradoksalnie, przypomniała 
nam ona również o pięknie przy-
rody. Gdy wiosną COVID-19 się 
rozprzestrzeniał, zmuszając ko-
lejne kraje do wdrożenia suro-
wych blokad, świat przyrody na 
krótko odetchnął. Mętne wody 
Wenecji stały się nieco bardziej 
przejrzyste. Na wzgórzach Holly-
wood rozproszył się smog. Dro-
gi nieco opustoszały, co doprowa-
dziło do znacznego, choć chwi-
lowego spadku emisji dwutlen-
ku węgla. Te wydarzenia sugeru-
ją, że radykalna zmiana jest moż-
liwa i że mimo wszystko istnie-
je nadzieja na bardziej ekologicz-
ną przyszłość.

KONIEC Z ŁATWYM 
„WYRZUCANIEM” 
RZECZY
Zarazem jednak pandemia spo-
wodowała gwałtowny wzrost wy-
korzystania jednorazowych two-
rzyw sztucznych. Nasze kosze na 
śmieci pełne są lateksowych rę-
kawiczek, porzucone masecz-
ki spływają do studzienek kanali-
zacyjnych, a stamtąd rzekami do 
morza. Czy zdajemy sobie z tego 
sprawę, czy nie, zużyte masecz-
ki, rękawiczki i miliony plastiko-

wych toreb dosłownie zabijają 
nasz ekosystem.

Zarówno zanieczyszczenie 
środowiska, jak i pandemia ma-
ją jedną wspólną i niepokojącą 
cechę: mechanizmy oraz proce-
sy, które się za nimi kryją, pozo-
stają w dużej mierze niewidoczne 
gołym okiem. Nie możemy zoba-
czyć mikroplastiku, który połyka-
my, spożywając żywność z morza, 
tak jak nie widzimy kropelek ko-
ronawirusa w wydychanym przez 
nas powietrzu, które przechodzą 
z osoby na osobę. Dlatego właśnie 
tego typu zagrożenia są szczegól-
nie niebezpieczne.

Musimy działać razem. Ża-
den człowiek nie poradzi sobie 
w pojedynkę ze zjadliwym wiru-
sem ani skutkami zanieczyszcze-
nia i zmiany klimatu. Za to jeśli 
będziemy działać wspólnie, mo-
żemy doprowadzić do prawdzi-
wej zmiany.

To truizm, ale trzeba przypo-
minać: pozornie drobne, codzien-
ne działania mogą pomóc zarów-
no w walce z zanieczyszczeniem, 
jak i z wirusem. Na przykład no-
szenie dającej się uprać masecz-
ki wielokrotnego użytku to łatwy 
sposób na ochronę naszych sąsia-
dów, a jednocześnie gwarancja, 

że do oceanu trafi  mniej plasti-
ku. Aby jeszcze bardziej chronić 
nasze wody, powinniśmy unikać 
kupowania żywności opakowanej 
w plastik, co z kolei zmniejszy po-
pyt na takie produkty.

Żyjemy w systemie zamknię-
tym. Nie ma czegoś takiego jak 
proste „wyrzucanie” rzeczy. Pla-
stik, który wywalamy do śmieci, 
często trafi a do ciał zwierząt mor-
skich, po czym wraca do nas, gdy 
je jemy.

Podobnie jak mój dziadek 
Jacques-Yves Cousteau wierzę, że 
chronimy to, co kochamy, a ko-
chamy to, co rozumiemy. Jeste-
śmy w stanie ograniczyć pande-
mię i kryzysy klimatyczne, jeśli 
po prostu zaakceptujemy fakty, 
w tym bolesną prawdę, że w przy-
padku dalszej zwłoki czeka nas 
katastrofa. Musimy zrozumieć, że 
ochrona natury to de facto ochro-
na ludzkości.

Dziś potrzebujemy nadziei 
bardziej niż kiedykolwiek, ale 
czekanie na ratunek z założony-
mi rękami to nie jest rozwiązanie 
– musimy działać.

ZNAMY Z GRUBSZA 
5 PROC. OCEANÓW
Jednym ze sposobów, w jaki ja 
sam próbuję to robić, jest pro-
jekt Proteus polegający na budo-
wie najbardziej zaawansowanych 
podwodnych stacji badawczych 
na świecie. Pierwsza z planowa-
nych stacji będzie zlokalizowa-
na na Morzu Karaibskim, u wy-
brzeży wyspy Curaçao, 20 me-
trów pod wodą (jak ma wyglą-
dać: patrz na ilustrację powyżej).
Ta międzynarodowa stacja ba-
dawcza do eksploracji oceanów 
będzie umożliwiała naukowcom 
i obserwatorom z całego świata 
przebywanie pod wodą przez ty-
godnie lub nawet miesiące.

W ten sposób odkryjemy wię-
cej tajemnic oceanu. Ponieważ do 
tej pory zbadano tylko ok. 5 proc. 
ziemskich oceanów, istnieje pilna 
potrzeba (i idealna okazja), aby le-

piej zrozumieć, w jaki sposób oce-
an wpływa na klimat i czego mo-
że nas nauczyć o czystej energii 
i zrównoważonej żywności.

No i oczywiście pozostaje kwe-
stia zdumiewającej różnorod-
ności biologicznej oceanu. Jakie 
przełomy w medycynie nas cze-
kają, gdy zbadamy nowe gatunki 
podwodnych organizmów?

W pierwszej bazie Proteusa, 
której ukończenie planowane jest 
na 2023 r., znajdzie się studio fi l-
mowe, które da milionom lu-
dzi na całym świecie szansę do-
świadczenia cudów życia pod wo-
dą. Dzięki Proteusowi więcej osób 
zrozumie siłę naszego prostego 
przesłania: bez oceanu nie ma ży-
cia na Ziemi.

Każdy dzień kryzysu klima-
tycznego to krok do zagłady ko-
lejnego gatunku, któremu zagra-
ża globalne ocieplenie. Zmiany 
klimatu nie czekają, aż człowiek 
upora się z innymi problemami.

Ale wciąż nie tracę nadziei. 
Wierzę np., że oceany zawiera-
ją naturalne związki, które przy-
dadzą się przy tej lub przy kolej-
nych pandemiach.

Poza tym, jak uczy historia, 
w czasach wielkich kryzysów 
ludzkość zwykle potrafi ła się jed-
noczyć i wspólnie wypracować 
śmiałe rozwiązania, które umoż-
liwiły jej przetrwanie. Najwyższa 
pora się ogarnąć, wykorzystać po-
tęgę nauki i siłę ludzkiej pomysło-
wości. Od tego zależy życie nasze 
i naszych dzieci. +
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