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Pan nawołuje, żebyśmy zaczęli w końcu uczyć się 
współpracy, bo będziemy karleć.  

- Wkrótce jako społeczeństwo staniemy się bogaci i machina 
rozwoju oparta na indywidualizmie i rywalizacji będzie 
potrzebowała nowego paliwa - inaczej się zatrze. 

Na razie nasza ambicja się sprawdza. Polska się rozwija, 
Polacy bogacą. To nie wystarczy?  

- Nie, przy pewnym poziomie zamożności kapitał ludzki 
przestaje mieć znaczenie, istotny staje się kapitał społeczny. 
Traci na znaczeniu indywidualny trud obywatela i to, co każdy 
z nas nosi w sobie - wykształcenie, zdrowie, sprawność, 
istotne stają się relacje między ludźmi i ich zdolność do 
współpracy. 

U nas jest z tym kiepsko?  

- Tragicznie! Przez 20 lat, od kiedy bada się u nas kapitał, jest 
na tym samym poziomie. Nie posunęliśmy się ani o krok do 
przodu. Jesteśmy mało aktywni społecznie, nie działamy w 
organizacjach, ale przede wszystkim jesteśmy legendarnie 
nieufni. Z danych Europejskiego Sondażu Społecznego w 
2012 roku wynika, że z Bułgarami i Słowakami jesteśmy na 
końcu listy. 

A to dlaczego?  

- Zaufanie powstaje, gdy członkowie jakiejś grupy czują się 
bezpiecznie i zachowują się zgodnie z przewidywaniami. 
Buduje się latami. Historia Polski tak się potoczyła, że 



staliśmy się narodem nieufnym, a nieufność często pociąga 
za sobą wrogość, przypisywanie innym złych intencji, łamanie 
reguły wzajemności. 

Czyli?  

- To jedna z najbardziej podstawowych zasad życia 
społecznego, która opiera się na poczuciu, że jesteśmy 
zobowiązani odwdzięczyć się osobie, która oddała nam 
przysługę. Trzeba wiedzieć, że za brakiem zaufania drepcze 
nieumiejętność słuchania drugiej strony, zawiść, a nawet 
agresja. 

Państwo to my 

Co na tym tracimy?  

- Gdy kapitał jest wyższy, lepszy jest obieg informacji - ludzie, 
którzy sobie ufają, chętniej wymieniają się tym, co wiedzą. 
Gdy sobie ufamy, możemy szybko robić interesy lub zawierać 
umowy. Inaczej każda wymaga obwarowań, zastrzeżeń i 
konsultacji. Dobra relacja z innymi sprawia, że jesteśmy 
gotowi inwestować we wspólne dobro. Więcej, gdy brakuje 
zaufania, wszyscy czują się wykorzystywani, a Polak woli 
mieć mniej, niż ryzykować, że inny skorzysta jego kosztem. 

Gdzie jest największy kapitał społeczny?  

- Rośnie, im bardziej idziemy na północ, tak więc najwyższy 
jest w krajach skandynawskich. Uzasadnia się to na wiele 
sposobów, odwołując się również do teorii ewolucji. W 
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zamierzchłych czasach nikt bez współpracy nie przetrwałby 
na Dalekiej Północy, tak więc przodkowie Szwedów czy 
Norwegów ćwiczyli się w sztuce kompromisu i zaufania od 
tysięcy lat. 

Na południu można było przeżyć w zasadzie w pojedynkę. 
Wystarczyło położyć się pod drzewem owocowym i czekać, 
aż coś spadnie. Mieszkaniec terenów śródziemnomorskich 
nie musiał za bardzo się natrudzić przy gromadzeniu zapasów 
i wspólnie z sąsiadami budować solidnej chałupy, aby zimą 
nie zamarznąć i nie umrzeć z głodu. 

Szczęśliwy jak wiking. Wolny rynek nie musi oznaczać 
nierówności 

Jesteśmy ludźmi północy. Co z nami jest nie tak?  

- Za niedorozwój kapitału społecznego odpowiada sarmacja. 
Tak nam się powodziło w monokulturze zbożowej, że 
zablokowało to rozwój społeczny. Szlachta i arystokracja się 
bogaciły, chłop pracował w systemie niewolniczym, a folwark 
stał się w Polsce podstawową strukturą gospodarczą, 
autonomiczną wobec państwa. Do tego w połowie XVI wieku 
przyznano właścicielowi prawo do sprzedaży chłopów. 

Życie chłopa pańszczyźnianego od kołyski po grób 
organizował pan, którego nienawidzono, ale też z drugiej 
strony podziwiano. Utrwaliło się patologiczne zachowanie, 
wobec własnej grupy chłopu wypadało być uczciwym, jednak 
kradzieże dóbr należących do dziedzica czy księdza nie były 
już niczym nagannym. Na dworze uważano, że chłopa ciągnie 
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do złego, jest gnuśny i wrogi. Setki lat folwarcznych relacji 
osadziło się w mentalności współczesnego Polaka, który 
świat nadal traktuje dwubiegunowo. W figurę dziedzica wcielił 
się szef, parobkiem jest jego podwładny. 

Czy chłop w I Rzeczypospolitej był de facto niewolnikiem? 

Folwark załatwił naszą mentalność na setki lat?  

- Nie tylko mentalność. Tak nam się powodziło, że w głowach 
ówczesnych nie powstał pomysł, aby kombinować z trochę 
innym modelem gospodarki. Gdy na zachodzie już furczało 
rzemiosło, u nas zaczynało raczkować. Szlachta i magnaci 
dbali, by nikt nie zagroził ich dominacji. Tak naprawdę nie 
powstawały u nas miasta, Kraków był w połowie niemiecki, 
Gdańsk hanzeatycki. Gdy zachód już niemal w pełni się 
uprzemysłowił, u nas zbudowano pierwszy ośrodek 
przemysłowy - czyli Łódź, ale też w dużej mierze zrobili to 
Niemcy i Żydzi, tylko dlatego, że blisko było do wielkiego 
rynku zbytu, czyli Rosji. 

To jest powód, który spowodował słaby rozwój kapitału, nie 
klimat, bo on teoretycznie powinien go stymulować. Nie 
zbuduje się kapitału społecznego na wsi, bo prymitywne 
rolnictwo nie wymaga współpracy - chłop brał kosę i kosił. 
Teoretyk kapitału społecznego Robert Putnam powtarzał, że 
bez urbanizacji nie ma co marzyć o budowaniu kapitału w 
krajach o umiarkowanym klimacie. 
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Jednak już w PRL-u chłopi sprowadzali młockarnie dla 
całej wioski, a wieczorem ten, u kogo pracowano, 
zapraszał wszystkich na biesiadę.  

- E tam, na polskiej wsi każdy marzył, żeby mieć własną 
maszynę do młócenia zboża. 

W latach 90. rolnicza kooperatywa z Austrii zaprosiła polskich 
rolników z Pomorza, żeby przyjechali i zobaczyli, jakie można 
mieć korzyści, gdy się coś wspólnie robi. Zamiast dziesięciu 
małych maszyn można mieć jedną, ale najlepszą z 
możliwych, i wykorzystać jej wszelkie możliwości. Austriacy 
pokazywali naszym, jak rozbudować gorzelnię, serowarnię i 
zarabiać na tym. Na wycieczkę pojechali najlepsi rolnicy z 
województwa, oczywiście zachwycili się tym, co zobaczyli. 
Wrócili z silnym postanowieniem, że spróbują u siebie i założą 
podobną kooperatywę rolniczą. 

Udało się?  

- Ależ skąd, a powód był śmiesznie prozaiczny - każdy z 
rolników był z innej wioski. Gdyby pochodzili z jednej, udałoby 
się, bo mieli ogromny entuzjazm. Jednak nie byli w stanie 
namówić sąsiadów. 

Wspólne dobro nas parzy?  

- Polak lubi zakombinować, nie skasować biletu, oszukać na 
podatkach, ubezpieczeniu. 

Państwowe, czyli niczyje.  



- Problem, który wiąże się z dbaniem o wspólne zasoby, 
opisał Garrett Hardin i nazwał "dylematem wspólnego 
pastwiska". Każdy z hodowców ma własne pastwisko, ale 
mają także dostęp do wspólnego. Gdy jeden z nich zaczyna 
nadmiernie korzystać ze wspólnego pastwiska, zyskuje, bo 
oszczędza na własnej trawie. Jednak jeśli pozostali zrobią to 
samo, doprowadzają do zniszczenia łąki i ostatecznie 
wszyscy stracą. 

Dla Polaka państwo jest takim wspólnym kawałkiem 
pastwiska.  

- To też pochodzi z czasów sarmackich, dla chłopa 
pańszczyźnianego jedyną rzeczywistością, jaką znał, było 
życie między polem, panem a kościołem. Dziś w miejsce 
pana wskoczyło państwo oraz bogaci. 

Mam chałupę na Mazurach, nieopodal jest spory staw, 
miejscowi regularnie kradną mi ryby i mają jeden argument 
nie do zbicia, że mnie nie ubędzie. Musiałem zrobić przecinkę 
w lesie, sosny, których nie wycięto, były słabe, więc trzeba 
było podwiązać, inaczej nie przetrwałyby silnych wiatrów. 
Kupiłem 400 metrów linki i robotnik leśny przywiązał słabsze 
drzewa do mocniejszych. Po kilku miesiącach linka znikła. Z 
czasem zauważyłem, że sąsiedzi porobili z niej huśtawki dla 
dzieci i mnóstwo innych rzeczy - na pewno moja linka się nie 
zmarnowała. 

Ukraść dla dziecka - to nie kradzież.  

- No tak. Jeśli wartość rodziny jest wyniesiona ponad miarę, 
to działania na rzecz rodziny usprawiedliwiają absolutnie 



wszystko, łącznie ze złodziejstwem. Co z tego, że okradłem 
sąsiada - dzięki tym rybom bliscy mają kolację. Popieramy 
swoich do tego stopnia, że jesteśmy w stanie zrobić krzywdę 
obcym. 

Normy moralne nie dotyczą obcych?  

- To polska cecha. Dobro rodziny stawiamy często ponad 
dobro ogółu, a nawet kosztem dobra ogółu. To zjawisko 
nazywa się amoralny familizm. 

Trochę jak w mafii. Skąd to się bierze?  

- Najważniejszą rzeczą, która determinuje postrzeganie 
świata w dorosłości, jest klimat w rodzinie. Jeżeli w rodzinie 
było słychać "bo cię może spotkać coś złego", "świat jest 
wrogi", to dziecko, gdy dorośnie, odtwarza te postawy. 

A im większy poziom familizmu, tym gorsze perspektywy 
wzrostu gospodarczego. 

PRL zabetonował to zamknięcie w rodzinie?  

- Silna rodzina była odpowiedzią na realia życia w państwie 
autorytarnym. Miejsce pracy było traktowane jako sposób 
realizacji własnych, czyli rodzinnych, celów, stąd wynoszenie 
narzędzi, materiałów, chałtury. 

Z materiałów na budowę elektrowni w Żarnowcu powstało 
w Gdyni sporo domów jednorodzinnych.  



- Każdy, kto żył w PRL-u, wie, jak to wyglądało, a rodzina 
dawała schronienie przed światem nie wiadomo jakich 
wymagań i światem fałszu. Pełniła też funkcję ekonomiczną - 
jak w stanie wojennym nie miało się kogoś na wsi, ciężko było 
przeżyć. I tak rodzina coraz bardziej zamieniała się w 
twierdzę. 

Grodzenie się płotami to relikt takiego myślenia?  

- Tak, ale warto powiedzieć, że to skupienie się na własnej 
rodzinie jest jeszcze niezwykle silnie wzmacniane przez 
Kościół, który "każe" kochać najbliższych, a rodzinę przede 
wszystkim. Przykazanie "kochaj bliźniego jak siebie samego" 
ewoluowało w przesłanie "kochaj najbliższego bliźniego". 
Polski familizm jest ciasny, ogranicza się do rodziców, dzieci, 
żony czy męża, może jeszcze siostry, brata i szwagierki. 
Reszta to obcy, którym nie wolno ufać, a oni nie mają prawa 
oczekiwać od nas lojalności. To reprodukuje się z pokolenia 
na pokolenie, bo dziś polskie dzieci i młodzież nie boją się 
świata, ale mimo to są zamknięci. 

Jeszcze w piątej klasie podstawówki jesteśmy na średnim 
europejskim poziomie, bo 30 proc. ufa innym ludziom. Ale 
osiemnastolatki są już bardziej nieufne niż dorośli. Na końcu 
szkoły około 8 proc. ufa innym. Młodzi podejrzewają, że ktoś 
ich może wykiwać, wykorzystać. Trening socjalizacyjny 
zaczyna się bardzo szybko, proszę przejść się na plac zabaw, 
prawie można usłyszeć, jak rodzic mówi: "Jasiu, przywiąż 
sobie łopatkę sznureczkiem, bo ci ktoś zwinie". Dziecko jest 
od małego uczone budowania murów. 



W Polsce pozostał trwały układ pan - cham. W szkołach, 
korporacjach. W Niemczech mówią, że polscy zarządzający są 
jak bulteriery 

I koło się zamyka. Ci, którym nie ufamy, nie ufają także i 
nam. Trudno zrobić coś wspólnie, ale przestaje także 
dziwić reakcja na uchodźców.  

- Jeśli ktoś spełnia kryteria etniczne, jest Polakiem z dziada 
pradziada, dalej - jest wierzącym Polakiem, który chodzi do 
kościoła, to może być zaliczony do kręgu naszej 
powiększonej rodziny. Rodziny narodowej. Reakcja na 
uchodźców, na obcych, jest w imię dobra tej poszerzonej 
rodziny. 

Ale jak tylko położymy tamę przed obcymi, to w ramach tej 
poszerzonej rodziny znów się będziemy ze sobą żreć. Koniec 
ze współpracą - rodzina narodowa znów się zatomizuje na 
mikrorodzinki. Gdy pojawia się wspólny wróg - rodzina się 
powiększa. Pewnie stąd wziął się nasz narodowy heroizm, 
który kosztował życie tysiące Polaków, choćby podczas 
powstania warszawskiego. 

Silna rodzina chroni, ale wymaga posłuszeństwa.  

- Polskie społeczeństwo może nie tyle uwielbia hierarchię, co 
jest wychowane w duchu hierarchii. Zwracają na to uwagę 
zagraniczni menedżerowie, którzy zaczynają pracować w 
Polsce. Uderza ich to, że wobec kierownika wszyscy 
podwładni zachowują się poddańczo. Bez hierarchii Polak 
czuje się zagubiony. Rodzina też jest zhierarchizowana, 

http://wyborcza.pl/magazyn/1,137770,15785648,Folwark_polski.html


zazwyczaj jest w niej ktoś, kto podejmuje ostateczne decyzje i 
nie ma zmiłuj się, a dzieci raczej się w Polsce nie buntują. 

Jakiś czas temu dla ministra Jacka Rostowskiego liczyłem 
parametr, który pokazuje poziom hierarchiczności. Otóż tylko 
w jednym kraju jest on wyższy niż u nas - w Japonii. 

Są jakieś szanse, żeby kapitał w najbliższym czasie 
wystrzelił w górę?  

- Zróbmy rewolucję francuską w Polsce, zgilotynujmy 
Radziwiłłów, Czartoryskich, Lubomirskich, Zamoyskich. 
Zlikwidujmy system oligarchiczny i dajmy silną władzę królowi. 
Zacznijmy budować miasta i rozwijać rzemiosło, a potem 
przemysł. Wówczas wszystko pójdzie jak u naszych 
zachodnich sąsiadów. 

Ale tak serio?  

- Stawiałbym na szkołę. 

To ciekawe, ja uważam szkołę za miejsce opresyjne.  

- Po reformie oczywiście. Na razie to nieustanne testowanie 
tylko napędza rywalizację, zamiast uczyć wspólnego 
działania. To jakiś absurd! Do czego potrzebne są testy po 
podstawówce, skoro obowiązek szkolny powoduje, że dzieci i 
tak muszą kontynuować naukę? Oczywiście rodzice są 
zainteresowani, bo jak syn czy córka dobrze przejdzie test, 
ma wstęp do lepszego gimnazjum. 



Dziś nasza szkoła betonuje tylko ten patologiczny 
indywidualizm. Większość zadań uczeń ma wykonywać solo, 
a to hoduje ludzi niezdolnych do współpracy. 

Próbował pan zachęcać?  

- Oczywiście, ale urzędnicy dali odpór, twierdząc, że na 
plecach kilku pracowitych uczniów jechałaby gromada leni i 
cwaniaków, a nauczyciel nie wiedziałby, jak ocenić, kto ile 
włożył we wspólną pracę. 

Rada Programowa Ministerstwa Edukacji wprowadziła 
zasadę, że każdy uczeń powinien wynieść ze szkoły 
miękkie umiejętności. Jednak nasi uczniowie i studenci 
plasują się o połowę niżej niż średnia europejska.  

- Ćwiczyliśmy ten problem z Joanną Kluzik-Rostkowską przez 
mniej więcej rok, zanim została ministrem. Powstał zespół, 
który miał opracować reformę edukacji pod tym kątem, była 
masa różnych pomysłów. Gdy została ministrem - jak nożem 
odciął. 

Kilka rzeczy naprawdę można było zrobić. Chociażby 
zlikwidować te absurdalne testy, zostawić tylko maturę, trochę 
inaczej pomyślaną. Niedawno na konferencji zaczepiłem 
panią minister i spytałem, dlaczego nic nie zrobiła. 
Dowiedziałem się, że powołała grono dziewięciu ekspertów i 
oni uznali, że egzaminy testowe są konieczne. 

Posłowie czy ministrowie mogą się nawet ze mną zgodzić, 
tylko co z tego, skoro gratyfikacja w tej sprawie jest bardzo 



odroczona. Czas, kiedy będzie można odciąć kupony, należy 
liczyć w pokoleniach, więc obecni politycy już się nie załapią. 

Szkoda.  

- Wielka strata. Gdyby wprowadzić prawdziwą reformę 
edukacji, która otworzy oczy dzieciakom z tych 
"zabetonowanych" domów, to po kilkunastu latach weszliby 
na rynek pracy i przynieśli nowe nawyki, nowy sposób 
patrzenia na innych ludzi. 

Coś jednak zrobiono czy nie?  

- Wprowadzono do programu gimnazjum realizację przez 
zespoły uczniowskie trzech tzw. projektów, czyli jakiegoś 
praktycznego zadania, na przykład skłonienia radnych do 
objęcia opieką finansową kółka teatralnego w miejscowym 
domu kultury. Pomijając fakt, że to kropla w morzu ćwiczenia 
współpracy, nie poczyniono żadnych kroków, aby 
przygotować do tego wyzwania nauczycieli. 

I co?  

- Nic. Opowiem pani historię. Próbowaliśmy na konferencjach 
nakłaniać nauczycieli, aby zlikwidowali to bismarckowskie 
ustawienie ławek, żeby klasa stanowiła grupę osób, które są 
ze sobą w kontakcie i widzą się nawzajem. Jak to wyglądało 
w praktyce, opowiedział mi dyrektor podstawówki z 
niewielkiego miasta. Wziął sobie do serca nasze wskazówki, 
jednak gdy kazał ustawić ławki w okrąg, nauczyciele się 
zbuntowali. 



Jeden z drugim musiałby krążyć między dziećmi, które były 
zwrócone ku sobie. Ale dyrektor się uparł. Co zrobili 
nauczyciele? Nasłali na niego inspektorów z sanepidu, którzy 
kazali wrócić do poprzedniego ustawienia stolików, bo okrąg 
jest niehigieniczny. Przyjdzie przeziębione dziecko, kichnie i 
cała klasa będzie zarażona. 

To jest już farsa.  

- Dostaję maile od młodych Polaków, którzy studiują za 
granicą, między innymi w Oksfordzie. Byli tacy, którzy chcieli 
po roku rzucić studia. Nie dlatego, że sobie nie radzili - 
zmuszano ich do współpracy z innymi studentami. Jedna ze 
studentek napisała, że wpadła w depresję i zmarnowała cały 
rok, bo nie była w stanie zrozumieć, dlaczego musi grać w 
drużynie, a nie na siebie. Ma współpracować z koleżankami, 
a za to przecież nie będzie indywidualnie nagradzana. 

Wszystkie statystyki światowe pokazują, że wskaźnik 
kapitału społecznego powinien rosnąć wraz z 
wykształceniem, a Polska fiknęła koziołka. Dziś 
ponaddwukrotnie więcej osób ma wyższe wykształcenie, 
pod względem odsetka studiującej młodzieży zbliżamy 
się do Stanów Zjednoczonych. Mimo to kapitał nadal jest 
mały.  

- Dochodzimy do strasznej tezy, że w Polsce powinniśmy 
odseparować dzieci od rodziny. 

?  



- Ale najpierw oczywiście trzeba zreformować szkołę. 
Powinna wyrywać dzieci z domu, i nie chodzi o izolację od 
rodziny, nie o "przekabacanie", tylko o otwarcie oczu młodym 
na korzyści wynikające ze współpracy. Raz zaufasz i cię 
oskubią, drugi raz - nie oskubią, trzeci raz zaufasz i 
zobaczysz, ile będziesz miał z tego korzyści. 

Oczywiście postawa większości rodziców temu nie sprzyja, 
każdy zna takie sytuacje - siedzą mamy w kawiarni, jedna do 
drugiej mówi: "Słuchaj, szóstkę, szóstkę dostał", i rośnie. 

Tymczasem młodzi, jak bamboccioni we Włoszech, nie 
chcą iść na swoje.  

- Model edukacji w Polsce jest taki, że szkoła powinna 
znajdować się w miejscu zamieszkania. Stąd to gniazdowanie 
młodych Polaków. Szwedzkie dzieci często jeszcze w liceum 
wyfruwają z domu, idą na swoje, a na studiach to już 
naprawdę mało kto mieszka z rodzicami. Podobnie jest w 
Stanach, ale we Włoszech czy w Polsce 40-latkowie nadal nie 
widzą potrzeby, aby się wyprowadzać. Kiedyś można było 
argumentować, że jest bieda, nie ma mieszkań, a 
wynajmowanie pochłaniałoby niebotyczne sumy. Co też nie 
do końca było prawdą. Mimo że mieszkałem w Pabianicach, 
nie chciałem studiować w Łodzi, uważałem, że to 
przygnębiające miejsce. Wybrałem więc Warszawę i 
wynajmowałem jakiś pokoik na Grochowie. Mama, która była 
już na emeryturze, dzieliła pieniądze na pół - dla siebie i dla 
mnie. Dostawałem z 800 zł, za pokoik płaciłem 300, za resztę 
musiałem wyżyć. Jadłem na okrągło chleb sitkowy z 
twarogiem i jakoś dałem radę. Według mnie dzisiaj to już w 
ogóle nie jest żaden kłopot, można w kilka osób się zrzucić i 



całkiem przyzwoicie mieszkać, zresztą sporo studentów tak 
robi. 

Dorośli jak dzieci 

Zostawmy młodych - starszych Polaków nie można 
zmusić do współpracy?  

- Można by było - w biznesie. Namawiałem Elżbietę 
Bieńkowską, gdy jeszcze była ministrem, żeby wprowadziła 
twarde kryterium przydzielania unijnych pieniędzy drobnym 
przedsiębiorcom. Nie wystarczyłby dobry pomysł, ale należało 
z nim wystąpić w kooperatywie biznesowej. Jak ktoś posiada 
firmę zatrudniającą dziesięć osób i jak się skrzyknie z kilkoma 
innymi przedsiębiorcami, i nawzajem będą się uzupełniać, to 
natychmiast wzrasta szansa uzyskania pieniędzy oraz 
wysokość dotacji. Oczywiście nie mogliby się rozwieść przed 
zakończeniem projektu. To wymuszałoby współpracę za 
pomocą najlepszego bata na Polaków, czyli pieniądza. 

Udało się?  

- Minister to nawet kupiła, ale urzędnicy strasznie rozwodnili 
pomysł i tyle. Rozmawiałem też z ludowcami, żeby 
mechanizm wymuszający współpracę wprowadzić na wsi. 
Usłyszałem, że to już zostało zrobione. Są przekonani, że 
kooperatywy rolnicze furczą, a chłopi ze sobą współpracują. 

A co pani na to, że najwyższy poziom kapitału społecznego 
jest w mieście najbardziej religijnym, czyli w Rzeszowie? 
Dopiero potem jest Warszawa. I ten stan utrzymuje się od lat. 

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,10507131,Dorosli_jak_dzieci.html


Wobec tego to, o czym rozmawiamy od dwóch godzin, 
kupy się nie trzyma.  

- Trzyma się. Rzeszów i całe Podkarpacie są niezwykle 
homogeniczne. Tam są sami swoi, można zaryzykować i 
zaufać, bo wiadomo, że ten to kuzyn tamtego, a ta to dobra 
znajoma siostry mojej żony. Do tego wszyscy chodzą do 
kościoła. Tam nie ma żadnych obcych, wszyscy są swoi. 
Tworzą taką większą rodzinę. Moim zdaniem to jest 
doskonały przykład na negatywny kapitał społeczny, który 
charakteryzuje zwarte grupy - taki poszerzony amoralny 
familizm. 

Skoro działa, to co się czepiać.  

- Nie działa, bo rzeszowianie mają sceptyczny stosunek do 
demokracji. Dwukrotnie mniejszy ich odsetek w porównaniu z 
mieszkańcami Olsztyna czy Warszawy akceptuje reguły 
demokratyczne, które są gwarancją nie tylko poszanowania 
dobra szerszej wspólnoty, ale i niewykluczania z tej wspólnoty 
różnej maści mniejszości. W Rzeszowie i w całym 
województwie podkarpackim jest największy w Polsce 
odsetek konserwatystów, wykluczających z grona swojaków 
wszystkich odmieńców. To jest kapitał wykluczający. 

Coś się nam chyba udało?  

- Było kilka wspaniałych wątków w naszej historii, 
"Solidarność", KOR, gdzie razem działali Antoni Macierewicz 
z Jackiem Kuroniem. Dzisiaj, przepraszam za wyrażenie, na 



szczęście Kuroń nie żyje, bo by go Macierewicz wsadził do 
Berezy. 

CV 
 
Janusz Czapiński, psycholog społeczny, jest profesorem i 
wykładowcą na Wydziale Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Prorektor ds. nauki Wyższej Szkoły Finansów i 
Zarządzania w Warszawie. Jest kierownikiem badań panelowych 
"Diagnoza społeczna".  
 
"Diagnoza społeczna" - badanie, które nieprzerwanie od 2000 r. 
analizuje warunki i jakość życia Polaków, z uwzględnieniem wielu 
wskaźników społecznych (struktury demograficzno-społecznej 
gospodarstw domowych, dostępu do rynku pracy, świadczeń 
medycznych, kultury, edukacji, jakości i stylu życia). Projekt ma 
charakter publiczny - wyniki są dostępne nieodpłatnie.  
 
W ostatnią "Diagnozę" przeprowadzano od marca do czerwca 
2015 r., w badaniu wzięło udział blisko 12 tys. gospodarstw 
domowych i około 20 tys. osób.


