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RozdziaĪ 7.

Transformacja
spoīeczeĭstwa
— od EGO-spoīecznołci
do ECO-spoīecznołci.
ecoScrum

Jest piîtek, 7 wrzeŁnia 2018 r., wróciĪem do rodzinnego Tarnowa na 25. rocznicĂ matury. Ksiîška jest w zasadzie napisana, powstaĪo juš szeŁð rozdziaĪów
i mam tylko w ten weekend dopisað siódmy — zakoĬczenie i wysĪað caĪoŁð
do wydawnictwa. ZdarzyĪo siĂ jednak coŁ, co spowodowaĪo, še ten siódmy
rozdziaĪ, który teraz czytasz, nie jest ostatnim. Dlaczego? O tym za chwilĂ.
To jest bardzo miĪe uczucie po roku od rozpoczĂcia pisania ksiîški, zebraniu mnóstwa informacji, odwiedzeniu i badaniach wielu zespoĪów oraz organizacji, przemyŁleniu sobie wielu spraw dotyczîcych zarzîdzania, turkusowych
organizacji, uwolnionych firm, EGO i ECO juš ksiîškĂ koĬczyð i przekazywað
do wydawnictwa.
Tak dušo siĂ zmieniĪo w Łwiecie przez rok. W ciîgu roku urodziĪo siĂ na
Łwiecie okoĪo 150 mln ludzi. Nowych, malutkich, niewinnych niemowlaków.
Oni juš wkrótce dorosnî i zacznî jeszcze szybciej zmieniað nasz Łwiat.
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Przy tak galopujîcym tempie zmian aš trudno sobie wyobrazið, jak bĂdzie
wyglîdaĪa Ziemia, na której oni dorosnî. Czy my tego jeszcze došyjemy?
Czy Łwiat jeszcze bĂdzie istniaĪ? Czy nasze kluczowe problemy, z którymi
borykamy siĂ obecnie, rozwiîšemy? Czy bĂdzie gorzej? Czy lepiej?
Co siĂ wiĂc zmieniĪo w ciîgu tego roku?
Przez ostatni rok tylko w Polsce powstaĪy ponad 282 tys. nowych firm1.
W 2017 r. 262 firmy na Łwiecie osiîgnĂĪy status jednorošców, czyli takich,
które w bardzo szybkim czasie — Łrednio piĂð lat w USA i dwa lata w Chinach — osiîgnĂĪy wycenĂ 1 mld USD2. NajwiĂcej tych firm jest w Chinach
i w Stanach Zjednoczonych, ale powstajî teš w innych krajach Łwiata. Ich
wĪaŁcicielami sî czĂsto dwudziesto- lub trzydziestokilkulatkowie, którzy
z otwartoŁciî patrzî na mošliwoŁci technologiczne i umysĪowe czĪowieka.
Ci mĪodzi ludzie na szczĂŁcie nie powielajî bĪĂdów starszych pokoleĬ
i z odwagî oraz pewnoŁciî siebie tworzî naszî przyszĪî rzeczywistoŁð, czĂsto porzucajîc hierarchiczne piramidy, zarzîdzanie metodî „kija i marchewki”
oraz stajîc siĂ swoimi startupami rozwiîzywað globalne problemy. Firm
zarzîdzanych w nowoczesny sposób na Łwiecie jest coraz wiĂcej. Wiele
dušych firm i korporacji wspiera rozwój startupów. Tym samym zmiany
przyspieszajî.
W ciîgu tego roku pierwsze miejsce listy najbogatszych ludzi Łwiata zajîĪ
54-letni Jeff Bezos, zaĪošyciel platformy internetowej Amazon.com, a na piîtym miejscu jest 34-latek Mark Zuckerberg — zaĪošyciel Facebooka. Wszystkie startupy i szybko rozwijajîce siĂ firmy nie tylko wykorzystujî innowacyjne technologie, ale przede wszystkim dziaĪajî w innowacyjny sposób:
intuicyjny, szybki, kreatywny, niebazujîcy na rozbudowanych hierarchicznych strukturach, ale skoncentrowany na czĪowieku i jego ogromnym potencjale. Te firmy juš nie opierajî swojej struktury organizacyjnej na hierarchicznej strukturze w ksztaĪcie piramidy, a liderzy nie piszî juš na ten temat ksiîšek,
jak kiedyŁ opisaĪ swojî transformacjĂ od tradycyjnego zarzîdzania i tradycyjnej
1

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/
przedsiebiorstwa-niefinansowe/wybrane-wskazniki-przedsiebiorczosci-w-latach-20122016,23,5.html.
2
https://medium.com/the-pulse-of-chinese-tech/the-unicorn-fever-the-us-overheatingand-the-chinese-awakening-c0c421e12eb.
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piramidy po „zdemokratyzowanie przedsiĂbiorstwa” Semco w Brazylii Ricardo
Semler. Teraz dla tych liderów praca biurko przy biurku na jednej przestrzeni
open space lub na „floorze”, jak o tym sami mówiî, ze swoimi kolegami (nie
zaŁ podwĪadnymi), jest w tym Łrodowisku czymŁ zupeĪnie normalnym i standardowym.
Do samochodu z Warszawy w ten weekend, w który miaĪem zakoĬczyð
ksiîškĂ, wziîĪem bardzo maĪo rzeczy, ale przede wszystkim zabraĪem ksiîškĂ CzĪowiek w poszukiwaniu sensu Viktora E. Frankla — twórcy logoterapii.
WiedziaĪem juš, še dla moich klientów coachingowych, którzy czasami poszukujî w swoim šyciu sensu, misji, speĪnienia, jest to wašna pozycja, ale czuĪem,
še bĂdzie to równieš wašna pozycja dla czytelników tego tekstu, i dlatego
chciaĪem jî przeczytað w ten weekend, zanim skoĬczĂ pisað swojî ksiîškĂ,
aby dodað jakieŁ cytaty lub znaleşð inspiracje.
Po wspaniaĪym doŁwiadczeniu spotkania po 25 latach wszystkich dobrych
kolegów i kolešanek z liceum, z którymi razem spĂdziliŁmy kiedyŁ cztery
piĂkne lata, z kilkoma kolegami postanowiliŁmy zagrað nastĂpnego dnia
w koszykówkĂ. Jak za starych, dobrych lat. Nasza pamiĂð mówiĪa nam, še
siĂ wszyscy dobrze znamy, jakbyŁmy siĂ nie widzieli tylko rok. GraliŁmy
z ogromnî chĂciî i energiî, jakbyŁmy mieli po 18 lat. Ale nasze zmienione
ciaĪa przypomniaĪy nam o twardej rzeczywistoŁci. Najbardziej mnie. Grajîc
w koszykówkĂ, nagle podskoczyĪem w zašartej walce o piĪce i… — „Aaaauuuu…” — spadĪem nierówno na stopĂ, coŁ zgrzytnĂĪo w kolanie, ogromnie
zabolaĪo, musieliŁmy przerwað grĂ. Po chwili kolano zaczĂĪo mnie bardzo
boleð, a po dwóch godzinach nie byĪem juš w stanie nim ruszað. TrafiĪem
wiĂc do szpitala, na SOR. WziîĪem ze sobî, oprócz spuchniĂtego kolana,
tylko jednî rzecz: ksiîškĂ CzĪowiek w poszukiwaniu sensu. Czyšby zbieg okolicznoŁci?
Wtedy, w korytarzu szpitalnym, cierpiîc i czytajîc ksiîškĂ, zrozumiaĪem,
dlaczego przytrafiĪa mi siĂ ta kontuzja z nogî. Gdy w poprzednich rozdziaĪach opisywaĪem w wiĂkszoŁci przypadków bardzo ciekawe, innowacyjne,
kolorowe, nowoczeŁnie zarzîdzane firmy, zapomniaĪem o zwykĪych, szarych
firmach i organizacjach nas otaczajîcych. Przez ostatni rok odwiedzaĪem,
badaĪem i potem opisywaĪem najczĂŁciej firmy tworzîce oprogramowanie,
startupy, firmy nowych technologii i nowych branš (social selling, agencje
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marketingowe, firmy zarzîdzane inaczej), z takimi teš wspóĪpracowaĪem.
Šycie jednak samo sprowadziĪo mnie do szarej rzeczywistoŁci. Trafiajîc do
szpitala w tĂ sobotĂ 8 wrzeŁnia, zdaĪem sobie sprawĂ z tego, jak my, w Polsce
i w wiĂkszoŁci innych paĬstw na Łwiecie, jesteŁmy daleko od innowacji, od
nowoczesnego zarzîdzania, od ECO-spoĪeczeĬstwa. W tĂ sobotĂ mogĪem
na wĪasnej skórze, siedzîc na niewygodnym szpitalnym krzeŁle, doŁwiadczyð
bezdusznoŁci systemu hierarchicznie zarzîdzanej organizacji.
Zaraz po przyjeşdzie z bólem do szpitala zgĪosiĪem siĂ na SOR-ze
w okienku o nazwie „Rejestracja”, a pracujîca tam kobieta przywitaĪa mnie
ostrymi sĪowami: „ProszĂ nie stað tak blisko lady!”. Po tym jak juš mogĪem
podejŁð, a raczej dokuŁtykað na obolaĪej i zwichniĂtej nodze do lady, ta sama
kobieta, traktujîc mnie jak petenta, skierowaĪa mnie do kolejnego pokoju
w szpitalu sto metrów dalej. Gdy przyszedĪem, a raczej dokuŁtykaĪem pod
pokój z napisem „Triage”, czekaĪa juš tam ogromna kolejka kilkudziesiĂciu
poszkodowanych w wypadkach, chorych lub obolaĪych pacjentów. MaĪe dzieci
i starcy. MĂšczyşni i kobiety. Kašdy z podobnym bólem — ranî, zĪamaniem,
odciĂtym palcem, po wypadku lub innym ciĂškim obrašeniu. Kašdy z tych
ludzi gĪĂboko cierpiaĪ i chciaĪ byð jak najszybciej zdiagnozowany, potraktowany ze zrozumieniem, tak jak traktujemy siebie nawzajem w rodzinach
i w relacjach czĪowieka z czĪowiekiem, i najlepiej jak najszybciej wyleczony.
Po godzinnym oczekiwaniu w peĪnym chorych i cierpiîcych ludzi korytarzu
trafiĪem do kobiety, która zajmowaĪa pokój Triage. PoinformowaĪa mnie, nie
przejawiajîc jakiegokolwiek wspóĪczucia, a wrĂcz mówiîc z nieukrywanî
radoŁciî, še spĂdzĂ na tym oddziale minimum osiem godzin, czekajîc na
zabieg: „Niestety, nic wiĂcej nie mogĂ dla pana zrobið”. WyszedĪem z zielonî
opaskî na nadgarstku, zaĪamany bezdusznoŁciî tego systemu, w którym
ta kobieta przecieš nie jest winna, ona teš jest ofiarî, poniewaš sama nie
moše nic zrobið, nic zmienið, decyzje, jak wyglîda ten proces, nie nalešî
do niej, a mošliwoŁð podjĂcia decyzji i zmiany utyka gdzieŁ w bezdusznym
systemie, „gdzieŁ na górze”. A ci ludzie „z góry” zupeĪnie nie wiedzî, co siĂ
dzieje tu „na dole” w sobotnie popoĪudnie na SOR-ze. A dzieje siĂ dušo.
Ludzie po wypadkach, ludzie po burdach ulicznych, awanturach, przywošeni
przez policjĂ, karetki pogotowia.
ByĪem zaĪamany brakiem wspóĪczucia i bezradnoŁciî, którî zaczîĪem
juš sam odczuwað, mimo še naturalnie jestem osobî z dušî inicjatywî.
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PostanowiĪem, še bĂdĂ czekaĪ, poniewaš to, czego tutaj doŁwiadczĂ, bĂdzie
wašne dla ksiîški, wašne dla przyszĪych czytelników, dla odchodzenia od
hierarchii, dla tworzenia nowych struktur organizacyjnych, lepszych miejsc
pracy i zmiany zarzîdzania nie tylko w mĪodych, nowoczesnych firmach
i startupach, ale równieš w szpitalach, szkoĪach, ministerstwach, a moše
nawet w caĪym spoĪeczeĬstwie Polski i Łwiata. Poza tym miaĪem ksiîškĂ
CzĪowiek w poszukiwaniu sensu i to byĪ dobry czas na jej przeczytanie. Victor
E. Frankl natomiast, czĪowiek, który przešyĪ okropnoŁð zachowaĬ ludzkich
w obozie koncentracyjnym Auschwitz podczas II wojny Łwiatowej, z ksiîški
mówiĪ do mnie: „JeŁli šycie jako takie w ogóle ma sens, musi on byð obecny
równieš w cierpieniu i umieraniu. Nikt jednak nie jest w stanie powiedzieð
drugiemu czĪowiekowi, na czym ów sens polega. Kašdy musi dojŁð do tego
samodzielnie, a nastĂpnie wziîð na siebie odpowiedzialnoŁð wynikajîcî
z odpowiedzi na pytanie: »Co ma dla mnie sens?«”. Po przeczytaniu tych
sĪów uŁwiadomiĪem sobie: „Tak! Victor Frankl ma racjĂ! Nawet najwiĂksze
cierpienie, które dotyka nas teraz, którego nie rozumiemy, nad którym pĪaczemy, z którym nie potrafimy siĂ pogodzið, ma swój sens! Sensem cierpienia jest rozwój i wejŁcie na kolejny etap spirali rozwoju, na kolejny etap
mîdroŁci oraz na kolejny poziom ŁwiadomoŁci. Na kolejny poziom dynamiki
spiralnej”. To cierpienie, doŁwiadczane w uczciwoŁci i w pokorze, moše nas
bardzo dušo nauczyð: moše ono siĂ przyczynið do naszego lepszego šycia
w przyszĪoŁci, dalszego naszego rozwoju jako czĪowieka, dla nas wszystkich
ludzi, przedsiĂbiorstw i caĪego spoĪeczeĬstwa.

ìwiczenie 11. Potkniÿcia i poraŞki to najlepsi nauczyciele
Pomyŀl, proszā, teraz: co byĩo dla Ciebie najciāŠszym doŀwiadczeniem
z Twojej przeszĩoŀci?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Pomyŀl, Še to doŀwiadczenie miaĩo swój gĩābszy sens — Ty wtedy nie
byĩeŀ w stanie tego sensu zobaczyï, a dopiero dzisiaj siā przed Tobí
otwiera moŠliwoŀï jego zrozumienia.
Pomyŀl: czego to doŀwiadczenie Ciā teraz uczy? Kim dziāki temu doŀwiadczeniu teraz jesteŀ? Jakí informacjā zwrotní to doŀwiadczenie Ci niesie?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Doceī to, Še mogĩeŀ/mogĩaŀ to przeŠyï, i doceī naukā, jakí dziāki temu
otrzymaĩeŀ/otrzymaĩaŀ.

Zauwaš, še nowy lepszy sposób zarzîdzania, opisywany w poprzednich
rozdziaĪach, rodziĪ siĂ czĂsto po jakimŁ zaĪamaniu lub kryzysie. Dopiero po
kryzysie wyszli bohaterowie zmiany z nowî strukturî organizacyjnî lub
nowymi pomysĪami do realizacji. DziĂki mojemu cierpieniu i 12-godzinnemu pobytowi na SOR-ze w szpitalu kolejny raz zetknîĪem siĂ z wĪasnym
EGO i doŁwiadczyĪem nauki z tego wynikajîcej. DziĂki temu cierpieniu powstaĪ
ten rozdziaĪ. Dopiero teraz, šyjîc w Łwiecie bez wojen, bez granic w Unii
Europejskiej, ze wspólnî walutî, ze wspólnymi wartoŁciami, mošemy zauwašyð po latach, jaki byĪ sens cierpienia tych milionów ludzi w obozie koncentracyjnym Auschwitz, co zostaĪo opisane w ksiîšce Viktora Frankla. Bez
tego cierpienia i nauki z niego wypĪywajîcej nie mielibyŁmy dzisiaj Unii
Europejskiej, otwartej wiedzy, internetu i wielu firm, które majî okreŁlony swój
„sens istnienia”3, a w których za biurkiem czĂsto obok siebie siedzî Niemiec,
Polak, Ukrainiec, Anglik, Francuz, Amerykanin i Rosjanin. Bez tych 1,1 mln
zgĪadzonych ludzi w Auschwitz i wszystkich 60 mln ofiar II wojny Łwiatowej
3

Firmy okreŁlajîce swój „sens istnienia” lub „misjĂ” nie okreŁlajî jedynie materialnej
wartoŁci, pieniĂdzy, jakie chcî zarobið, ale znajdujî odpowiedş na pytanie, dlaczego
funkcjonujî, dlaczego powstaĪy, jakî wartoŁð wiedzy i dobra dajî Łwiatu.
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nie mielibyŁmy naszej obecnej, wspólnej, globalnej wioski i ekonomii wspóĪdzielenia, takich firm jak Facebook, Google, Uber, BlaBlaCar czy portali
fundraisingowych, turkusowych organizacji ani ECO-firm. Widocznie na danym
etapie rozwoju naszego spoĪeczeĬstwa byĪo to nam potrzebne, abyŁmy zaczĂli
myŁleð inaczej, dziaĪað inaczej, pracowað inaczej, abyŁmy nie popeĪnili jeszcze
raz tego samego bĪĂdu. To jest dla nas równieš nauka na przyszĪoŁð —
abyŁmy juš nie potrzebowali kolejnych milionów zabitych ludzi i tysiĂcy lat
ewolucji, by wejŁð na kolejny poziom rozwoju cywilizacji i naszej wspóĪpracy.
To jest dla nas nauka, še jeŁli chcemy zmieniað Łwiat lub firmĂ, to kašdy
powinien zaczîð od samego siebie, powinien zaczîð zauwašað wĪasne wybory,
dziaĪania i wyeliminowað ewentualne szkodliwe dziaĪanie dla nas samych,
dla innych wspóĪmieszkaĬców krajów i caĪego Łwiata.
DziĂki temu doŁwiadczeniu w szpitalu pomyŁlaĪem, jak piĂknie byĪoby,
gdyby caĪe nasze spoĪeczeĬstwo w Polsce i na Łwiecie przeszĪo od EGO do
ECO. Gdyby w szpitalu w Tarnowie, jak i w kašdym innym szpitalu w Polsce
i na Łwiecie, pracownicy miĂdzy sobî i do pacjentów zwracali siĂ w tak samo
šyczliwy, przyjazny i miĪy sposób, jak zwracajî siĂ do siebie serdeczni
i šyczliwi sobie ludzie w rodzinach czy pracownicy w nowoczeŁnie zarzîdzanych ECO-firmach. Gdyby szpital byĪ zarzîdzany bez sztywnej hierarchicznej struktury, a „system” i „góra” nie blokowaĪy myŁlenia, kreatywnoŁci,
inicjatywy i podejmowania decyzji tam, gdzie ta decyzja powinna byð podjĂta.
Do jakiego stopnia byĪoby lepiej, gdyby kašdy lekarz, pielĂgniarka i pielĂgniarz, podobnie jak web developerzy w nowoczeŁnie zarzîdzanych firmach
programistycznych, mogli mieð bezpoŁredni wpĪyw na warunki, w jakich pracujî, na proces obsĪugi pacjenta, na wĪasnî pensjĂ, jak to siĂ dzieje w turkusowych organizacjach. Jakby byĪo piĂknie, gdyby pacjenci mogli zasugerowað usprawnienia w procesie obsĪugi pacjentów i zostaĪyby one szybko
wdrošone — tak jak siĂ to dzieje w nowoczeŁnie zarzîdzanych firmach opartych na ukĪadzie solarnym. Jak ogromnie przeĪošyĪoby siĂ to na poprawĂ atmosfery w szpitalach, szkoĪach, przedszkolach, urzĂdach, ministerstwach, rzîdach, w caĪym spoĪeczeĬstwie i na caĪym Łwiecie. Czy to jest mošliwe?
To nie tylko jest mošliwe, ale to siĂ juš dzieje na naszych oczach. Wystarczy przyjrzeð siĂ szybko i ekologicznie rozwijajîcym siĂ firmom, miastom,
paĬstwom i spoĪeczeĬstwom. Weşmy za przykĪad Singapur, w którym mieszkaĪem przez szeŁð miesiĂcy, poznajîc dobrze to paĬstwo-miasto, jego kulturĂ,
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mieszkaĬców, wielorakoŁð religii, jĂzyków oraz tradycji. Singapur wraz ze
swojî historiî i rozwojem moše byð dobrym przykĪadem rozwoju dla innych
miast oraz paĬstw Łwiata.

SINGAPUR
Do Singapuru trafiĪem przez przypadek, przynajmniej wtedy mi siĂ wydawaĪo, še w šyciu zdarzajî siĂ przypadki. Teraz juš wiem, še przypadki siĂ
same nie zdarzajî. Singapur to miasto-paĬstwo-wyspa. Lešy niemal przy
samym równiku na poĪudniowym kraĬcu PóĪwyspu Malajskiego. Nazwa wyspy
pochodzi od dwóch sĪów w jĂzyku sanskryckim Simha — lew i Pura — miasto,
czyli miasto lwa. Jeszcze na poczîtku XIX w. na wyspie mieszkaĪo nie wiĂcej
niš 1000 osób, a sama wyspa nalešaĪa do SuĪtanatu Johoru. PaĬstwo o nazwie
Republika Singapuru powstaĪo dopiero w 1965 r. Gdy 9 sierpnia 1965 r. posĪowie Parlamentu Malezji gĪosowali za oddzieleniem Singapuru od Malezji,
byli przekonani, še mieszkaĬcy tej ubogiej wyspy — w wiĂkszoŁci pochodzenia chiĬskiego — na której nawet nie ma şródeĪ pitnej wody, nie poradzî sobie bez šadnych surowców naturalnych. Za wydzieleniem lub, jak to
nazywajî Singapurczycy, usuniĂciem Singapurczyków z granic Malezji, gĪosowaĪo wtedy 100% przedstawicieli Parlamentu Malezji, czyli 126 parlamentarzystów. Na sali nie byĪo šadnego przedstawiciela Singapuru. Mimo še
mĪode paĬstwo nie miaĪo šadnych surowców naturalnych ani nawet şródeĪ
pitnej wody4, nie przeszkadzaĪo to pierwszemu premierowi Singapuru, Lee
Kuan Yewowi, postawið ambitnych planów przed narodem.
Tak swojî wizjĂ paĬstwa wspomina trzydzieŁci lat póşniej: „Kiedy przedstawiaĪem moje marzenie o Singapurze, byĪem dwudziestokilkuletnim mĂšczyznî. OpowiadaĪem siĂ za demokratycznî spoĪecznoŁciî zaangašowanych,
wibrujîcych šyciem, zjednoczonych ze sobî ludzi. MarzyĪo mi siĂ spoĪeczeĬstwo oparte na sprawiedliwoŁci i równoŁci, które osiîgnie szczĂŁcie, dostatek
i rozwój kraju. TrzydzieŁci lat temu moi mĪodsi koledzy z marzycielskim
wzrokiem ustanowili sĪowa naszej deklaracji. My nie kierowaliŁmy wzroku
na nasze pĂpki, bo przegapilibyŁmy tĂczĂ na niebie. My tropiliŁmy tĂ tĂczĂ

4

Singapur miaĪ wtedy jedynie dĪugofalowy kontrakt na dostawĂ wody z Malezji.
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i w taki sposób zbudowaliŁmy wspóĪczesny Singapur”5. DziĂki szybkiemu
wejŁciu do Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), wzmošonej walce
z korupcjî, przestĂpczoŁciî, dziĂki wspieraniu edukacji, nauki i szkolnictwa
kraj zaczîĪ siĂ bardzo szybko rozwijað. Singapurczycy byli otwarci na uczenie
siĂ od kašdego, od znacznie bardziej rozwiniĂtych i zaawansowanych krajów
Łwiata. Dušo czerpali z doŁwiadczeĬ Szwajcarii, USA, Japonii i krajów skandynawskich. Rzîdzîcy i obywatele nie oglîdali siĂ na przeszĪoŁð, ale patrzyli
odwašnie w przyszĪoŁð. Juš w latach 80. Singapur staĪ siĂ najwiĂkszym
morskim portem przeĪadunkowym Łwiata. NastĂpnie powstaĪo uznane
w rankingach za najlepsze na Łwiecie lotnisko6, linia lotnicza7 oraz kolejne
nagrody najlepszych na Łwiecie hubów edukacji, przedsiĂbiorczoŁci, innowacji, turystyki, kapitaĪu ludzkiego i in. Za šycia jednego pokolenia mieszkaĬcy Singapuru nie tylko bardzo intensywnie przeszli w górĂ po dynamice
spiralnej, ale równieš znacznie siĂ wzbogacili, od nominalnego PKB na gĪowĂ
mieszkaĬca w wysokoŁci 516,29 USD w 1965 r. do 55 235,51 USD w 2017 r.8.
Wzrost dochodu na mieszkaĬca zrealizowany w ciîgu 52 lat wynosi 10 698%.
DziĂki temu Singapur od kilkunastu juš lat klasyfikuje siĂ jako paĬstwo z jednym z najwyšszych PKB na gĪowĂ mieszkaĬca na Łwiecie. JeŁli podobny
wzrost zaĪošylibyŁmy dla Polski w najblišszych 52 latach, to nasz nominalny
PKB na gĪowĂ mieszkaĬca z wysokoŁci 13 812 USD w 2017 r. (27. miejsce
w Europie) wzrósĪby do poziomu 1 477 607 USD w 2069 r. Prawdopodobnie
z takim wzrostem PKB bylibyŁmy najbogatszym krajem Łwiata. Perspektywa maĪo realna dla wielu z obecnych Polaków, podobnie jak dla wielu
5
Wolne tĪumaczenie autora ze sĪów w dĪušszym juš fragmencie: „When I set out,
my Singapore dream, I was a young man of 20 plus, I was for a democratic society, keen,
vibrant, a united people. A society based on the justice and equality, which will achieve
happiness, prosperity and progress for the nation. 30 years ago, my collegues younger,
more dreamy eyed settled the words of our pledge. We did not focus our eyes on our navels
or we would have missed that rainbow in the sky. We pursued that rainbow and that was
how we came to build today’s Singapore. For the young, let me tell you, the sky has turned
brighter. There’s a glorious rainbow that beckons those with the spirit of adventure. And
there are rich findings at the end of that rainbow. To the young and to the not so old, I say:
look at that horizon, follow that rainbow, go ride it. Not all will be rich, quite a few will
find a vein of gold. Dig it out”. ŞródĪo: https://youtu.be/5c8tvHtt6xw?t=156.
6
http://www.airlinequality.com/news/airport_awards_2016/.
7
SIA bags world’s best airline title, „The Straits Times”, Singapore, 18 lipca 2018.
8
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD.
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Singapurczyków w 1965 r., kiedy borykali siĂ z ogromnym bezrobociem oraz
zagrošeniem atakiem militarnym ze strony Indonezji. Na szczĂŁcie wtedy
znalazĪa siĂ jednak grupa ludzi z Lee Kuan Yewem na czele, którzy przewodzili pozytywnym zmianom w paĬstwie. Po jakimŁ czasie Lee Kuan Yew inspirowaĪ i pomagaĪ nie tylko obywatelom we wĪasnym kraju, ale teš dzieliĪ siĂ
swoim doŁwiadczeniem z innymi. W 1978 r. do Singapuru przyleciaĪa delegacja rzîdu komunistycznego Chin ze swoim przywódcî Deng Xiaopingiem
na czele9. Chiny wówczas borykaĪy siĂ z biedî, ogromnym gĪodem, a PKB na
gĪowĂ mieszkaĬca byĪ jednym z najnišszych na Łwiecie i wynosiĪ 156,40 USD.
Deng Xiaopingowi sukces i wysoki standard šycia mieszkaĬców Singapuru
uŁwiadomiĪ, še ci sami ChiĬczycy, którzy w dušej mierze tworzyli dobrobyt
Singapuru, równieš mogî zbudowað przyszĪoŁð Chin. Od tamtego czasu, jak
po latach powiedziaĪ Xi Jinping — póşniejszy sekretarz generalny ChiĬskiej
Republiki Ludowej — proces modernizacji Chin zostaĪ bezsprzecznie uformowany dziĂki „dziesiîtkom tysiĂcy chiĬskich urzĂdników”, którzy byli wysyĪani do Singapuru po to, aby studiowað model organizacji paĬstwa stworzony przez Lee Kuan Yewa. Lee równieš od tamtego czasu ponad 30 razy
odwiedzaĪ Chiny i pomagaĪ oraz doradzaĪ ogromnemu paĬstwu, jak przechodzið transformacjĂ10.
Dobry lider, Lee Kuan Yew, nie tylko doprowadziĪ do spektakularnego
rozwoju wĪasnego spoĪeczeĬstwa, ale równieš zainspirowaĪ do zmiany innych.
ZwykĪ on mawiað: „Na koniec dnia warto sobie zadað pytanie: czy spoĪeczeĬstwo Singapuru jest po dzisiejszym dniu lepsze, czy gorsze? To jest
najlepszy test”11.
Podobnie jak kašdy z nas moše przejŁð transformacjĂ, czego dowodzi
choðby moja historia, transformacjĂ moše przejŁð firma (takie przykĪady
zobaczyĪeŁ juš w poprzednich rozdziaĪach), ale i caĪe spoĪeczeĬstwo, a przykĪad Singapuru moše byð dla Ciebie inspiracjî. Podobnie jak w poprzednich
przypadkach, metodî, by zrealizowað tĂ zmianĂ, jest droga od EGO do ECO.
Jak to powiedziaĪ Lee Kuan Yew: „My nie kierowaliŁmy wzroku na nasze
pĂpki [EGO], bo przegapilibyŁmy tĂczĂ na niebie” [ECO].

9

http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/6c7cb559-4228-4043-81f7-dfb084e10c78.
https://thediplomat.com/2015/03/lee-kuan-yew-the-father-of-modern-china/.
11
From Third World to First: The Singapore Story — 1965 – 2000, Lee Kuan Yew, 2000.
10
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