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Założyciel i właściciel 
Strategy&Future. 
Autor książek „Pacyfik i Eurazja.
O wojnie” (2016), „Rzeczpospolita 
między lądem a morzem. 
O wojnie i pokoju” (2018), 
„Przeszłość jest prologiem (2019)”. 

Współpracownik Nowej
Konfederacji oraz 
New Generation Warfare Center 
w Waszyngtonie; członek 
zespołu doradczego pełnomocni-
ka rządu ds. Centralnego Portu
Komunikacyjnego i pierwszy 
prezes zarządu spółki Centralny 
Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

dr Jacek Bartosiak
 

Żyjemy w wyjątkowym czasie. 
Wyjątkowym i dla Polski, i dla 
świata. Przejdzie on zapewne do 
historii jako okres przejściowy 
między epokami. Wśród 
przejawów rozpadania się 
dawnego ładu międzynaro-
dowego i porządków wewnętrz-
nych są kontury przyszłego 
świata. Wielu nawet nie chce ich 
widzieć, próbując wciąż oswajać 
nową rzeczywistość za pomocą 
pojęć z poprzedniej epoki. Inni 
nie potrafią. Kto umie rozpoznać 
rysy nowego ładu w natłoku 
informacji (i dezinformacji), wie 
dużo więcej niż inni. 

Seria wydawnicza „Kronik 
międzyepoki” to próba zdobycia 
części tej wiedzy. Czołowi polscy 
intelektualiści, publicyści 
i analitycy prezentują w niej 
autorskie świadectwa z okresu 
przejściowego, który przyszło im 
obserwować. Patrząc z różnych 
perspektyw, prezentując 
odmienne wrażliwości i specjal-
ności – starają się opisać 
i wyjaśnić ważne przemiany 
międzyepoki.

Zapraszamy do towarzyszenia 
im w tej przygodzie.

Kroniki Międzyepoki  Przymusowe zamknięcia kolejnych sektorów gospodarki i ograniczenia 
funkcjonowania (sławne już lockdowny) wywołane pandemią COVID-19, 
dewastują systemy gospodarcze w krajach rozwiniętego Zachodu (i coraz 
bardziej w Polsce). W ślad za tym, niczym złowrogi cień, pojawią napięcia 
społeczne, które mogą doprowadzić do złamania kontraktu społecznego, 
na którym oparty jest cały ład międzyludzki w naszym kręgu cywilizacyjnym.
 Jesteśmy na nieznanych wodach. Podręczniki ekonomii nie odpowiada-
ją na pytanie, co się wydarzy po czymś takim. Nigdy nie było również na 
planecie Ziemia takiego starcia gigantów jak Chiny i USA, obu tak ważnych 
dla globalnego łańcucha dostaw zglobalizowanej gospodarki i dla archi-
tektury bezpieczeństwa. Obu z ambicjami do dominacji w globalnym syste-
mie sprawczości.
 To przemożnie wpłynie na procesy polityczne. Musimy zająć się 
w Polsce modelowaniem scenariuszy przyszłości NATYCHMIAST. Globalne 
płyty tektoniczne ruszyły. Nie ma powrotu do sytuacji poprzedniej. 
 Historia się nie tylko nie skończyła. Ona właśnie przygotowuje akcję 
wyprowadzenia nam lewego prostego, oby nie kończącego. Po nim może 
być jeszcze sierpowy, podbródkowy i znów lewy prosty. Może też być cała 
kombinacja ciosów.

Teksty zawarte w niniejszej książce były przez te wszystkie lata, 
począwszy jeszcze od 2012 roku, wołaniem o zmierzenie się Rzeczpospoli-
tej z przeznaczeniem i historią. Z historią, która się nie skończyła i nie zami-
erzała się nigdy kończyć. Kto wie, może dla nas się dopiero zaczyna. 
Musimy jedynie nauczyć się (lub przypomnieć sobie) krok bokserski, uniki, 
technikę, poprawić szybkość, wytrzymałość, muskulaturę. By po zawodach 
stać mocno na nogach. Nie leżeć na deskach.
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