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Polska – nowe pogranicze dla marzycieli i ryzykantów 

 

„W polskim (…) używa się strony zwrotnej, by zdjąć 

bezpośrednią odpowiedzialność ze sprawcy. Nikt nie 

powie: »stłukłem kieliszek«, zawoła: » kieliszek się stłukł! «. 
Frustrowało mnie to i zastanawiałem się, czy spychanie z 

siebie odpowiedzialności jest nie tyle spadkiem po 

komunizmie (jak wszyscy twierdzili), ile czymś głęboko 

zakorzenionym w polskiej kulturze, języku i katolicyzmie”. 

- John Borrell, Nad Jeziorem Białym 

 



 

„jesteście jak Włosi, tyle że znad zimnego Bałtyku. Na 
przykład jest ograniczenie na drodze do 60 km/godz., ale 

Polak myśli sobie: to zakaz dla innych, nie dla mnie. I tak 

jest w wielu sprawach.” 

- John Borrell o Polakach 
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„się załatwi” 

„Wciskanie szeleszczących banknotów w dłoń miejscowego 

urzędnika mogło mi pomóc w walce z układem. Nawet 
gdybym się na to zdecydował, i tak nie wiedziałbym, jak 

się do tego zabrać. Wręczanie łapówek nie było częścią 

mojej kultury i szybciej bym się poddał, sprzedał 

wszystko.” 

- John Borrell, Nad Jeziorem Białym 
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„ - Wujek Ani zapytał mnie kiedyś: "Mało masz?". Jak 

budowaliśmy hotel, ludzie plotkowali, że będzie nawet 

lotnisko. To była zawiść połączona z błędnym 

wyobrażeniem, że jak gość przyjechał z Zachodu, musi 
być multimilionerem.” 

- John Borrell o Polakach 

Polska – nowe pogranicze dla marzycieli i ryzykantów 



 

„Za komunizmu w Polsce rozwinęła się osobna, ideologiczna 

wersja zawiści. Nie chodziło o pożądanie czegoś, co miał 

sąsiad, albo marzenie o pięknym samochodzie, który 

minął cię na ulicy. Chodziło o to, by pozbawić innych 
wszystkiego, co wzbudzało twoją zazdrość". 

- John Borrell, Nad Jeziorem Białym 

Polska – nowe pogranicze dla marzycieli i ryzykantów 
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„- Przyjechała do nas pani sędzia, żeby zobaczyć ziemię, o 

którą spieraliśmy się z rodziną Ani. Nagle mówi z wyrzutem: 

"Ale i tak już dużo macie". Wtedy powiedziałem Ani, że nie 

mogę tu żyć. Potem jednak przypomniałem sobie, ile już 

czasu i pieniędzy w tę ziemię zainwestowałem. Nie chcę, 

żeby ta sędzia, kartuscy urzędnicy, skłócony z nami wujek 

Ani czy sąsiad myśleli, że wygrali." 

- John Borrell, Nad Jeziorem Białym 
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Woli rozmawiać o dobrych stronach życia w Polsce. Bez 

znajomych czy przyjaciół z wioski nie udałoby mu się 

zbudować Kania Lodge. Dziś przyjeżdżają do Kania Lodge 

ludzie z całego świata, politycy, dziennikarze, było kilku 

ministrów, ambasadorów, a kiedy znana fotografka z 

Nowego Jorku Sylvia Plachy, przyjaciółka Borrella z 

"Time'a", odwiedziła go na Kaszubach, hotel był tak 

wypełniony gośćmi, że jej sławny syn, aktor Adrien Brody, 

musiał spać na rozkładanym łóżku. 

- John Borrell o Polakach 
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Postęp jest fantastyczny, ale w większości to zasługa 

prywatnego biznesu, zwykłych ludzi, którzy na początku 

nie mieli pieniędzy, a jednak do czegoś doszli. Z tego 

powinniście być najbardziej dumni, a ja - Nowozelandczyk 

- razem z wami. 

- John Borrell o Polakach 
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„Biedny, ale za to sexy”  

– slogan burmistrza Berlina Klausa Wowereita 

 

Berlin jako nowa stolica po zjednoczeniu Niemiec nie miał czym 
przyciągać ludzi, był w opłakanym stanie, wschodnia część 

wymagała milionów euro na rewitalizację. Wowereit więc robił, 
co mógł, by pokazać miasto jako dynamiczne, otwarte na świat 

i tolerancyjne. Zaczął lansować Berlin jako przestrzeń wymiany 
myśli, otwartą na artystów, pisarzy i freelanserów, którzy z 

radością przywitają niski czynsz. Była to pionierska taktyka – tak 
zwanego miasta kreatywnego – która była i nadal jest inspiracją 

dla kolejnych krajów postkomunistycznych. 

- Agata Pyzik 

 

 

Poor but sexy. Culture Clashes in Europe East and West 



„Media zachodnie, chociaż piszą o nas [Polsce] coraz więcej, 

traktują nas protekcjonalnie i powierzchownie. Napiszą o 

modzie w Warszawie i jaki ładny jest Kraków, ale nie będą się 

starali zrozumieć tego, co  się u nas dzieje w sensie 

politycznym czy ekonomicznym. Wiem to, bo sama piszę do 

„Guardiana”. Dopiero ostatnio stworzyli dział poświęcony 

krajom postkomunistycznym – co najmniej dekadę za późno. 

A jeszcze na dodatek nazwali go „The New East” – „Nowy 

Wschód”. Wschód musi pozostać Wschodem.” 

- Agata Pyzik 
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„Uwielbiamy na siebie narzekać. Ciągle widzę wpisyna 
Facebooku, jak to Polska jest szczególnie syfiastym krajem i 

jest w tym syfie jakoś wyjątkowa. Jakby wszędzie poza Polską 
było świetnie. Tymczasem żyjemy w świecie 

zglobalizowanym, który dąży do zmaksymalizowania zysków, 
który dręczą te same problemy. Rumunia, Bułgaria, część 

krajów byłej Jugosławii, nie mówiąc o Ukrainie i Rosji – tam 
dopiero jest trudno. Polska jest tak naprawdę 

uprzywilejowanym poster boyem UE, zawsze dopieszczanym, 
kiedyś w Grupie Wyszehradzkiej, teraz dotacjami unijnymi.” 

- Agata Pyzik 
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Co decyduje o bogactwie 

społeczeństwa? 



PRZYKŁAD I 
  Al Pacino, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Północnej, a „stacze” 



PRZYKŁAD II 
10 000$ za wytatuowanie na czole reklamy 

  

 



 

PRZYKŁAD III 
  Pieniądze za czytanie lektur oraz zrzucone kilogramy 



PRZYKŁAD IV 
  Przyjmiemy odpady, pieniędzy nie chcemy 



PRZYKŁAD V 
  Honorowy system oddawania krwi lepszy od płatnego 



PRZYKŁAD VI 
   Kupić – nie kupić 

 



KAPITAŁ INTELEKTUALNY KRAJU 

 - ogół niematerialnych aktywów  

ludzi, przedsiębiorstw, społeczności, regionów  

i instytucji,  

które odpowiednio wykorzystane  

mogą być  

źródłem obecnego  

i przyszłego dobrostanu kraju. 

 

 



KAPITAŁ INTELEKTUALNY KRAJU 

komponenty 

 1. LUDZKI 

2. STRUKTURALNY 

3. SPOŁECZNY 

4. RELACYJNY   

  



KAPITAŁ INTELEKTUALNY KRAJU 

komponenty 

 1. KAPITAŁ LUDZKI:  

 potencjał zgromadzony we wszystkich obywatelach danego 
kraju, np. Polakach, wyrażający się w ich wykształceniu, 

doświadczeniu życiowym, postawach, umiejętnościach i 
mogący służyć poprawie aktualnego i przyszłego dobrostanu 

danego społeczeństwa/kraju. 

  



KAPITAŁ INTELEKTUALNY KRAJU 
komponenty 

 2. KAPITAŁ STRUKTURALNY:  

 potencjał zgromadzony w namacalnych elementach 
infrastruktury narodowego systemu edukacji i innowacji – 

placówkach oświatowych, naukowych, badawczych, 
infrastrukturze teleinformatycznej, własności 

intelektualnej.  
  



KAPITAŁ INTELEKTUALNY KRAJU 
komponenty 

 3. KAPITAŁ SPOŁECZNY:  

 potencjał zgromadzony w społeczeństwie danego kraju w 

postaci obowiązujących norm postępowania, zaufania i 
zaangażowania, które wspierając współpracę i wymianę 
wiedzy przyczyniają się do wzrostu dobrostanu danego 

kraju.  
  



KAPITAŁ INTELEKTUALNY KRAJU 
komponenty 

 4. KAPITAŁ RELACYJNY:  

 potencjał związany z wizerunkiem danego kraju na 

zewnątrz, poziomem integracji z globalną 

gospodarką, atrakcyjnością danego kraju dla 

zagranicznych „klientów” [partnerów handlowych, 

inwestorów, turystów].  

  



Raport o Kapitale Intelektualnym Polski  

http://zds.kprm.gov.pl/przegladaj-raport-o-kapitale-intelektualnym
















 

 

 

 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!  

www.rodm-rzeszow.pl 


